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I. OIRSCHOT EN DE BEERZEN II 

door J. Lijten 

Onder deze titel schreven wij in 1993 een artikel om duidelijk te maken, dat 
Oirschot en de Beerzen van nature bij elkaar horen en op elkaar zijn aangewezen 
en dat het verzet daartegen van enkele dorpspotentaten enkel door dubieuze motie-
ven was ingegeven. Wij wezen daarin ook op de rol die de centrale overheid heeft 
gespeeld in de verdeling van de grotere eenheden, zoals Kempenland, in dikwijls 
veel te kleine schepenbanken en later gemeenten, om daardoor de invloed van die 
centrale overheid - lees: haar ambtenaren - te versterken volgens het aloude begin-
sel 'verdeel en heers' .1 ) 
Wanneer thans door de centrale overheid de Beerzen weer met Oirschot verenigd 
worden, is dit een klein herstel van de fouten, die zij in het verleden gemaakt heeft. 
In het genoemde artikel wezen wij er ook op, dat het aangewezen zijn op elkaar 
en de samenwerking in vele zaken niet verhinderd heeft, dat er ooit onderlinge 
onenigheid was, die zich in haar ernstigste fase gedemonstreerd heeft in wat wij 
noemden 'de Beerse oorlog'. Door lieden, die nog steeds niet goed kunnen of wil-
len lezen, is deze passage ons voor de voeten geworpen, alsof wij de onenigheid 
wilden bevorderen, ofschoon voor elke onbevooroordeelde lezer duidelijk was, dat 
wij het tegendeel beoogden. 
De onenigheid, die er was tussen Oirschot en de Beerzen, ging, zoals ook veruit 
de meeste kwesties tussen andere plaatsen, over de gemeynte, dat is de gronden in 
gemeenschappelijk gebruik. 
Wanneer we de geschiedenis van de gemeynten nagaan, is het geen wonder, dat 
daarover telkens opnieuw ruzie gemaakt werd. Oorspronkelijk lagen de dorpen in 
onze regio zover uit elkaar, dat er een overvloed was aan ongecultiveerde gronden, 
die door iedereen vrij gebruikt konden worden voor beweiding, turf steken, gerief-
hout kappen en vlaggen. In de twaalfde en dertiende eeuw werden echter steeds 
meer gronden in cultuur gebracht, zodat de woeste gronden langzamerhand min-
der werden en buurdorpen over het gebruik van die gronden met elkaar in conflict 
konden komen. De voor de hand liggende scheidsrechter in dergelijke conflicten 
was de centrale overheid, in casu de hertog van Brabant en zijn raad. 
Terwijl de hertog en de heer van Wezemaal rond 1250 nog door de bisschop van 
Luik geëxcommuniceerd werden, omdat zij zich ongecultiveerde gronden hadden 
toegeëigend,2) en hertog Hendrik III van Brabant in zijn testament in 1261 nog 
opdracht gaf, om het onrecht, dat hij in deze begaan had, te herstellen,3) was tegen 
1300 algemeen aanvaard, dat de hertog woeste gronden 'uitgaf' aan de geburen en 
daarbij enige grenzen aanwees, om in conflictsituaties als rechter tussen partijen 
te kunnen optreden. Blijkens meerdere 'kaarten' heeft de hertog in het begin wel 
mondeling 'uitgiften' gedaan, maar op die basis was later nooit enig oordeel te 
geven, zodat ook die eerder mondeling gedane uitgiften later schriftelijk werden 
vastgelegd. Deze schriftelijke uitgiften waren echter dikwijls ook alles behalve 
duidelijk. 
De hertogelijke raad ging eenvoudig af op de grenzen, zoals die door de aanvra- 
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ger werden genoemd, zonder dat men van de plaatselijke situatie op de hoogte 
was. Daarbij werden als grenspunten herhaaldelijk de gecultiveerde gronden van 
de buurdorpen opgegeven, terwijl deze reeds lang gewoon waren om de woeste 
gronden nabij hun dorp als gemeynt te gebruiken. Soms werden als grenzen van 
een gemeynt enkel de belendende gemeynten opgegeven, zoals bij de uitgifte van 
de gemeynt van de Beerzen d.d. 1334.05.30.4 ) 
Deze gemeynt is aangevraagd door de abdij van Tongerlo, aan welke abdij de 
parochie Oostelbeers behoorde. De oorspronkelijke akte berust dan ook nog steeds 
in het archief van de abdij en, hoewel daarin over de Beerzen in het algemeen 
gesproken wordt, betreft de grensomschrijving alleen de gemeynt, die aan de zijde 
van Oostelbeers gelegen is. Nu is er met name een moeilijkheid, doordat er geen 
uitgiftebrief bekend is van het meest zuid-westelijke deel van de Oirschotse 
gemeynt, welke enkel bekend is doordat ze in de uitgifte van de grote zuidelijke 
Oirschotse gemeynt d.d. 1311.08.02 genoemd wordt als westelijke begrenzing 
daarvan onder de naam `gemeynt der Deenkenskinderen'.5)  
Deze `gemeynt der Deenkenskinderen' zal door Daniel van Oirschot rond 1300 
van de hertog gekocht zijn, want d.d. 1301.08.30 verkocht hij uit deze gemeynt 
met instemming van de hertog 19 bunder aan de abdij van Tongerlo.6  Volgens de 
tekst der akte hoorden deze gronden onder de parochie Oirschot. Er is dus op 
meerdere wijzen verwarring geschapen. 
Toch is er geen aanwijzing, dat er in de eerste twee eeuwen onenigheid geweest 
zou zijn tussen Oirschot en de Beerzen. Zij hebben integendeel zich gezamenlijk 
moeten verdedigen tegen de vergaande pretenties van Oisterwijk.7  
Tegen het einde van de zestiende eeuw ontstonden er echter kwesties over het ste-
ken van turf in het gebied, dat voordien blijkbaar door beide partijen voor bewei-
ding gebruikt werd.8 ) 
In 1599 sloten Oirschot en de Beerzen een accoord in deze zin: om hoge proces-
kosten te vermijden zouden de Beerzen binnen drie maanden (uiterlijk drie en een 
halve maand) in handen van Thomas Diercx, notaris te Vessem, de bewijzen over-
geven, dat zij alleen gerechtigd waren in het Beersveld. Daarop zou Oirschot bin-
nen 3 (3 1/2) maanden antwoord geven in handen van dezelfde notaris, waarop de 
Beerzen weer binnen 3 (3 1/2) maanden zouden repliceren, Oirschot binnen 
dezelfde tijd dupliceren, de Beerzen binnen dezelfde tijd tripliceren enz., totdat 
men de zaak kon sluiten en de stukken in handen stellen van de Raad van Brabant 
te Brussel, die dan vonnis zou vellen.9) In de tussentijd zouden beide partijen niet 
turven op het Beersveld. Het ging allemaal goed tot en met de dupliek van 
Oirschot, die d.d. 1601.02.04 werd overgegeven. De tripliek van de Beerzen bleef 
echter uit tot april 1606. Intussen waren de Beerzenaren weer begonnen met turf 
steken, waartegen Oirschot een rekest indiende bij de Raad van Brabant, die d.d. 
1607.08.14 bepaalde, dat er tot een definitieve uitspraak geen turf mocht worden 
gestoken of van het Beersveld weggevoerd.» In deze omstandigheden ontstond 
de Beerse oorlog, waarover reeds is geschreven. 
Het proces, dat nu voor de Raad van Brabant aanhangig was, werd voortgezet tot 
sextupliek en na designatic en dergelijke besloten met vonnis van de Raad d.d. 
1612.12.05, waarin met een enorme omhaal de eis van de Beerzen, dat hun het 
alleenrecht van het Beersveld zou worden toegewezen, niet ontvankelijk werd ver-
klaard en aan partijen bevolen werd, om het Beersveld gezamenlijk te gebruiken, 
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zoals dat sinds lang gebruikelijk was.11) (Zie bijlage I) De Beerzen werden ver-
oordeeld in de helft van de kosten, terwijl de andere helft 'om redenen' gecom-
penseerd werd. In feite was men dus gewoon terug bij af. 
De Beerzen geven echter niet gauw op. Zij wendden zich weer tot de Raad van 
Brabant om heel de gemeynt ten westen van de lijn Papenvoort - molen van 
Spoordonk aan hen als gemeynt toe te wijzen. De Raad verklaarde hen bij vonnis 
d.d. 1620.07.20 hierin niet ontvankelijk, maar gaf nu wel een bepaling betreffen-
de het turf steken. Oirschot mocht alleen turf steken ten oosten van de genoemde 
lijn, de Beerzen alleen ten zuidwesten van de lijn Oirschoeren - H. Eik - Eenhand. 
In de grote daartussen gelegen driehoek mocht geen turf gestoken worden.12) (Zie 
bijlage II) 
In beide Oirschotse afschriften staat bij de grensomschrij ving van het turven voor 
Oirschot een klaarblijkelijke onmogelijkheid, die zal berusten op een interpolatie 
daar ter plaatse van een passage uit de grensomschrijving voor het turven van de 
Beerzen en die mogelijk al door de klerk van de Raad van Brabant is veroorzaakt, 
want als de interpolatie niet wordt weggedacht, in niet alleen de grensomschrij-
ving onlogisch, maar is er ook geen gebied tussen de beide grenzen over, hetgeen 
toch duidelijk de bedoeling van de beslissing is en ook expresselijk wordt gezegd. 
De Beerzen werden ook veroordeeld tot het betalen van eenderde van de proces-
kosten, terwijl tweederde daarvan 'om redenen' gecompenseerd werd. 
Ofschoon deze beslissing voor Oirschot erg bezwaarlijk was, heeft men er zich 
maar bij neergelegd. 

Na 1620 hebben de Beerzen en Oirschot eventuele onderling kwesties altijd in 
overleg en in vrede weten te regelen. 
In 1672 werd in gezamenlijk overleg een nieuwe grenspaal gesteld bij de plaats, 
waar de kapel van de H. Eik gestaan had») 
In 1715 werd de grens tussen Oirschot en de Beerzen gemarkeerd door het opwer-
pen van zandhopen, waarbij opgaande boompjes geplant werden, zodat de grens 
ook op enige afstand zichtbaar zou zijn.14) 
In mei 1802 wees men wederzijds gecommitteerden aan, om nu niet alleen het 
gebruik maar de volle eigendom van de gemene gronden volgens een duidelijke 
lijn te verdelen. De commissie stelde de grens vanaf de paal bij 's-Heerenvijvers 
tot aan de paal bij de kapel van de H. Eik vast, zoals ze tot 31 december 1996 heeft 
gelopen. Het accoord daarover werd in tweevoud getekend door alle leden van de 
commissie op 18 september 1802.15) 

Besluit 
Wanneer we ons afvragen, hoe het kwam, dat er in het geval tussen Oirschot en de 
Beerzen en in zovele andere gevallen ruzie ontstond over de door de hertog uitge-
geven gemeynten, zijn er voor de besproken onenigheid twee oorzaken aan te wij-
zen. Op de eerste plaats is er geen akte bewaard van de uitgifte door de hertog van 
de gemeynt aan Daniel van Oirschot en op de tweede plaats heeft de hertogelijke 
raad zich geen enkele moeite getroost om voor de uitgifte enige controle uit te 
oefenen omtrent de juiste omschrijving van de grenspunten. 
Pas rond het midden van de vijftiende eeuw heeft de Raad van Brabant op bevel 
van hertog Philips de Goede enige moeite gedaan om de grenspunten van de 
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gemeynten nauwkeuriger te omschrijven, maar toen enkel om er voor de hertog 
meer geld uit te kloppen. 
De grenzen tussen andere gemeynten hebben dikwijls nog veel meer onenigheid 
teweeg gebracht. 
Het is nu eenmaal onmogelijk, om vanuit een ivoren toren - of die nu in Brussel 
staat of in Den Haag - of die tien of honderd meter hoog is - een land goed te 
besturen. 
Daarom zal men zelf de problemen ter plaatse moeten oplossen - niet met geweld, 
maar in goed overleg - niet volgens het zogenaamd democratische maar in werke-
lijkheid dictatoriale principe van de helft plus één, maar in eerlijk en belangeloos 
nagestreefde onderlinge consensus. 

NOTEN 

1) J. Lijten, 'Oirschot en de Beerzen', in Campinia jrg. 23 (1993), blz. 42 - 48. 
2) A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles 1, Brussel 1855, blz. 401. 
3) Parochie-archief Oirschot, Register van Dooren - van Baar, blz. 414b1s. 
4) D.Th. Enklaar, Gemeene gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen, Utrecht 

1941, blz. 19. 
5) J. Lijten, ̀ Oirschot kocht zijn grenzen', in Campinia jrg. 20 (1990), blz. 4 - 35 met 

name blz. 4 - 6 en 10. 
6) H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, 's-Gravenhage 1979, nrs. 

620 en 621 d.d. 1301.08.18 en 1301.08.30; Campinia jrg. 4 (1974), blz. 60 en 115. 
7) H. Veraa, '650/aar Beerse gemeynt', in Campinia jrg. 12 (1982), blz. 181 - 190. 
8) Veraa, Beerse gemeynt, blz. 7. 
9) Het accoord werd gesloten tussen wederzijdse regenten d.d. 1599.06.27 en na beraad 

door beide dorpen geratificeerd d.d. 1599.07.15: afschrift: O.A.A.O., vrl. inv. nr . 2972, 
A. 

10) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 2972, stuk H. 
11) O.A.A.O., eh. 1612.12.05 Bijlage I. 
12) Afschriften: O.A.A.O., vrl. inv. nrs. 2971 en 7996, bijlage II. 
13) Oirschots schepenprotocol van 1671/2, blz. 347 d.d. 1672.04.21. 
14) Protocol van allerhande akten 1715, tol. 187 d.d. 1715.09.27. 
15) Origineel: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 8800. 

BIJLAGE I 

1612.12.05 Brussel 

Origineel: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 997. 

Alzoo in den jaere ons Heeren duysent vyffhondert ende negenentnegentich 
sevenentwintich daghen in de maent van junio waere geaccordeert ende gesloten 
tusschen die schepenen, gesworene ende raedtsmannen der vryheyt van Oirschot 
ter eenre ende die schepenen ende gesworen der dorpen van Oistelberse ende 
Middelbeerse ter andere syden, dat al sulcke questie ende geschil als d' ingesetenen 
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der voorscreven vryheyt van Oirschot ende d'inwoonderen der voorscreven dor-
pen van Oistelbeerse ende Middelbeerse tegen malcanderen hadden aengaende 
der Ber-selvelde, soude by partyen voorscreven worden getermineert ende geslo-
ten volgens der voorscreven accorde ende acte notariael daeraff gedepescheert, in 
welcke voorscreven acte notariael wel expresselyck waere gespecificeert, dat d' in-
gestenen der voorscreven dorpen van Oistelbeerse ende Middelbeerse schuldich 
ende gehouden waeren binnen eenen precisen tijt henne bescheede, brieve ende 
documenten, daermede sy souden willen bewysen alleen sonder die van Oirschot 
gericht te wesen in den voorscreven Berselvelde, te leveren in handen van Thomas 
Diericx als openbaer notaris, die welcke tot ontfanghen van de voorscreven 
bescheeden by de voorscreven partyen waere geaucthoriseert om by den selven 
notaris van de voorscreven bescheeden uuytgereyct ende gelevert te wordene aen 
de gecommitteerde van Oirschot aucthentike copye, ende om 'tselve te voldoene, 
zoo waere op den lesten dach der maant van octobri in den voorscreven jaere van 
XVC negenentnegentich alsdoen gecompareert Jan Aertsen van Beeck, Pauwels 
Jacops, Goyaert Marcelis, Peeter Willemsen ende Peeter Bogaers, respective sche-
penen der voorscreven dorpen van Oistelbeerse ende Middelbeerse, ende hadden 
overgelevert in handen des voorscreven notaris auctenthycke copye van den 
bescheede, d'welck die voorscreven ingesetenen van Oistelbeerse ende 
Middelbeerse van den voorscreven Berselvelde waeren hebbende, wesende 't 
voorscreven bescheedt den voorscreven ingesetenen van Oistelbeerse ende 
Middelbeerse hen gegundt ende verleent by wylen Jan hertoge van Brabant, 
Lothryck ende Limborch in den jaere duysent dryhondert vierentdertich 's maen-
daeghs naer het hoochweerdich hoochtijt van den Heyligen Sacramente. In welc-
ken voorscreven bescheede opentlyck genoech ware blyckende, dat d'ingesetenen 
van de voorscreven dorpen van Oistelbeerse ende Middelbeerse alleen gericht 
waeren in den voorscreven Berselvelde ende macht, aucthoriteyt ende bevel had-
den, om die beesten van vrempde dorpen comende opten voorscreven Berselvelde 
te mogen arresteren ende schutten ende die selve gearresteerde oft geschutte bees-
ten te houden tot dat aen hen oft hennen schouteth by den meestere der voorscre-
ven gearresteerde beesten soude wesen betaelt alsulcken amende als in den voor-
screven bescheede claerlyck waere gespecificeert, gelyckerwys oock uuyten voor-
screven bescheede claerlyck waere blyckende, dat die voorscreven ingesetenen 
van Oistelbeerse ende Middelbeerse uuyt den voorscreven Beerselvelde schuldich 
ende gehouden waeren jaerlycx aen den hertoghe van Brabant oft synen rent-
meestere te betaelen sekeren cheyns tot recognitie van het vergunnen van den 
voorscreven Beerselvelde by den hertoghe van Brabant aen hen ten voorscreven 
tyde vergundt. Ende alsoo die van Oirschot eenige gerichticheden oft actie in den 
voorscreven Beerselvelde wilden pretenderen, moesten tenminsten oock jaerlycx 
aen den hertoge van Brabant oft zynen rentmeestere van den voorscreven velde 
eenigen cheyns betaelen, d'welck sy nyet en souden connen doen geblycken. 
Behoorden alnoch daerenboven d'ingesetenen van Oirschot te bethoonen, dat sy 
van den hertoghe van Brabant eenich naerdere bescheedt, oudere van daete, wae-
ren hebbende dan d'ingesetenen van Oistelbeersc ende Middelbeerse ten voor-
schreven daeghe hadden overgelevert ende ingeleeght. Hadden alnoch de voor-
screven schepenen van weghen ende in den naeme van de voorscreven dorpen van 
Oistelbeerse ende Middelbeersc overgeleydt ende innegeleyt tot confirmatie van 
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henne gerichtichcyt copye aucthenticq van sekeren bescgelden bescheede, hen 
vergundt ende verleent van wylcn den rentmeestere van Den Bossche met naeme 
Henrick van der Kelen wesende van der date veerthien hondert ende vierenta-
chentich des seste daeghs der maant van december, waerinne den voorscreven 
ingesetenen van den voorscreven rentmeestere in den naeme van den hertoge van 
Brabant waere geaccordeert de visscherye in de riviere genoempt de Aa in vueg-
hen ende maeten zoo die voorscreven ingesetenen die altydt hadden gebruyckt 
ende alnoch sonder yemants toeseggen waeren gebruyckende, in welck voorscre-
ven gebruyck d'ingesetenen van Oistelbeerse ende Middelbersse zoo verre wae-
ren gecomen, dat die limiten vandyen streckende waeren verre over den voorscre-
ven Beerselvelde, van welcke voorscreven visscherye d'ingesetenen van Oirschot 
egeene gerichticheyt en waeren pretenderende, zoo sy nochtans wel zouden heb-
ben gedaen ingevalle zoo diep in't voorscreven Berselvelt gericht waeren als d'in-
gesetenen van Oistelbeerse ende Middelbersse voorscreven, midts welcken inge-
leyden bescheede ende andere deductiën hiervooren gespecificeert seyden finae-
lyck die van Oistelbeersse ende Middelbersse voorscreven, dat zy alleen gericht 
waeren in den voorscreven Beerselvelde ende dat d'ingesetenen der voorscreven 
vryheydt van Oirschot egeene gerichticheyt daerinne en hadden, maar dat die 
beesten van Oirschot op den voorscreven Beerselvelde comende calengierbaer 
waeren ende gestelt mochten worden op alsulcke amende, als in den voorscreven 
bescheede wacren begrecpen, ende dat die van Oirschot henne handen behoorden 
te trecken van den gebruycke des voorscreven Beerselvelts ende 'tselve geenssints 
en behoorden te beschaedighen noch met torven, noch in't affweyden met henne 
beesten dan 'tselve te laeten dyen van Beersse peyselyck ende vredelyck gcbruyc-
ken als haer eyghen erffve, mede te restitueren 'tgcne sy t'onrechte genoten had-
den ende die tosten daeromme gcresen ende te rysene. Welck gescrifte ende aens-
praecke by den voorscreven Thomaes Diricx als openbaer notaris op den vierden 
dach der maant van novembri des voorscreven jaers vyffthienhondert negenentne-
gentich ontfanghen zynde waere die selve by hem aen den schepenen ende regeer-
ders der voorscreven vryheyt van Oirschot gecommuniceert, wacroppe tot eentin 
sekeren gelegenen dacghe van weghen der voorscreven schepenen ende regeerders 
van Oirschot vercleert waere, dat sy gesien hebbende 't voorscreven libel by den 
voorscreven aanleggeren op den voorscreven lesten octobris duysent vyffhondert 
negenentnegentich ende dacraff in conformiteyt van sekeren accorde van den 
sevenentwintichsten juny desselffs jaers gedient in handen van meester Thomas 
Diericx openbaer geadmitteert notaris totten ontfanck van de stucken wedersydens 
geaucthoriseert ende vermeughens den voorscreven accorde gestelt om nae volco-
men deductie ende probatie der saecken by advys van meesters in den rechten oft 
anderssints gescheyden ende geënicht te worden, nacrder in den selven contractti 
begrepen, daartoe zy verweerderen hun oock waeren refererende, seyden ende 
verclaerden voorts onder alle gewoonlycke ende behoorlyckc protestatiën ende 
beneficiën van rechte by maniere van antwoorde op de poincten ende articulen 
hiernae in't vort gestelt ende sommierlycken gededueeert, ende in den eersten zoo 
employeerden oock de voorscreven verweerderen, in quantum pro, de caerte hen-
lieden verleent by wylen hoochloffelycker memoriën hertoch Jan, hertogh van 
Brabant, van der daete derthienhondert ende elfve t's anderdaeghs nae Sinte 
Peetersdach ad vincula, wacruuyt claerlyck waere blyckende, dat de selve ver- 
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weerderen souden houden, hebben ende gebruycken sekere gemeynte streckende 
van paele te paele, gelyck daerinne gespecificeert stonde, wesende alsoo oock 
oudere van date dan de caerte daermede d'aenleggeren hen schenen te willen 
behelpen, want comende totten verstande van de materie ende dyenvolghende 
solutie gevende op den eersten articule der voorscreven libelle, waerinne zy aen-
leggeren de caerte henlieden verleent van der daete des 's maendaeghs naer den 
Eerweerdighen Heyligen Sacramentsdach in den jaere derthienhondert ende vie-
rendertich waren employerende tot hennen voordeele, als naementlyck dat de 
paelsteden in de selve caerte gespecificeert hen waeren streckende aen de uuyter-
ste palen van Oirschot, antwoordende daerop seyden zy verweerderen, de selve 
caerte mede te nemen tot hennen grooten voordeele, gemerckt dat sy aenleggeren 
nyet alleen de selve gemeynte, contentieux genoempt het Bersvelt, moesten laeten 
ligghen ombeheympt maer oock wel distinctelyck, dat henne paelen souden 
comen aen de uuyterste paelen van Oerle, aen de uuyterste paelen van Oirschot 
ende aen de uuyterste paelen van Oisterwyck, ende nu ondersueck doende van den 
uuytersten paele van Oirschot, worde in de voorscreven caerte by den verweerde-
ren geëmployeert bevonden den selven te wesen genoempt `Deenckens kynderen', 
welcken voorscreven paele van `Deenekens kinderen' met goede naervolgende 
redenen worde gesustineert ende gepresupponeert te wesen den heyligen Eyck, 
nyet alleen omdat daer buyten menschen gedencken waeren gestelt oft geseth 
geweest opter gemeynten twee eycken boomen, nu wesende groot ende oudt, oock 
dat den pael van Oerschoren comende eerst op den Papenvoert vandaer linierecht 
scheynde te loopen op den voorscreven heyligen Eyck, maer oock dat tot confor-
te ende versekerheyt van den selven pale aldaer waere geseth geweest een heylich 
huysken, daerinne ruste het belt van Onser Liever Vrouwen, vele schoone mira-
kelen gedaen hebbende, by welcken heyligen huysken ende heyligen Eycke de 
pastoor oft cappellaenen van Oirschot altyt over memorie van menschen met pro-
cessie van diversche geestelycke ende weerlycke persoonen van der kercken van 
Oirschot quaemen alle jaere saterdaeghs voor Sint Jans Baptistendach (tot nu eeni-
ge jaeren herwaerts dat 'tselve deur desen alsnoch tegenwoordigen intlantsche oir-
loghe waere beleth) hadden gedaen predicatie ende den offer aldaer gecomen van 
diversche persoonen van Oirschot ende omliggende dorpen by den kerckmeeste-
ren van Oirschot gehaelt oft doen halen, jae nyet alleen op dyen saterdach maer 
alle andere daeghen alsser eenigen offer gecomen waere, tot welcken eynde de 
voorscreven kerckmeesteren van Oirschot hadden gestelt gehadt eenen goeden 
deuchdelycken ouden man, die de selve offeren tot behoeff der voorscreven kerc-
ke van Oirschot aldaer altydt hadde gecollecteert gehadt ende dit alles sonder 
eenighe contradictie van den aenleggeren oft henne voorsaeten, synde tot bevesti-
cheyt van dyen oock waerachtich, dat sekere goeden binnen der voorschreven vry-
heyt van Oirschot in de servitute van den voorscreven pastoir oft cappellaen met-
ten costere ende sekere reliquiën aen den voorscreven heyligen Eyck alle jaere 
saterdaeghs voor Sint Jans Baptistendach te vueren verbonden. Uuyt alle welcke 
redenen te meer genoech waere te spueren, dat den voorscreven heyligen Eyck 
moeste wesen den eenen uuytersten pale ende het voorscreven heylich huyskcn 
waere staende oft immers noch cortelyck hade gestaen onder de jurisdictie van 
Oirschot, zoo het apparentelyck genoech was, overmidts 'tselve waere gestelt aen 
de syde nae Oirschot toe van den selven heyligen Eyck, welcken heyligen Eyck 

aen de syde van Beersen een weynich mede in het huysken begrepen waere, maer 
het meeste paert stont nae Oirschot toe. Item de verweerderen, naerdere henne 
stucken ondersoeckende, hadden bevonden, dat in den jaere derthienhondert 
vyffentachentich waere geweest zekeren twist tusschen den ingesetenen van 
Oisterwyck ter eenre ende den ingesetenen van den dorpe van Beerse met henne 
medegesellen van Oirschot ter andere syden ter cause van henne gemeynten, uuyt 
welcker oirsaecke de commissarissen alsdoen tusschen de voorscreven partyen 
hadden gesteecken eenen pale tot Gestel aen Jan Goudtsmishoff aen de gracht, 
daermede synen hoff van den eckcren gescheyden waeren, met conditie (notanter) 
dat de koye ende beesten haeren ganck souden hebben in beyden syden sonder 
argelist, naerder blyckende by de copye der selver paelinghe van der date des les-
ten daeghs van oistmaent ende by hertoginne Joanna, hertoginne van Lothryck, 
van Brabant etc. den achtiensten octobris daernae geconfirmeert, hiertoe noch 
concurerende, dat naedemael de voorscreven ingesetenen van de dorpen van 
Beerse met dyen van Oirschot, hen medegesellen, om der paelinghe ende confir-
matie tusschen dyen van Oisterwyck ter eenre ende dyen van Beerse ende 
Oirschot, henne medegesellen, ter andere syden te betomen, hadden sekere costen 
gedaen, de voorscreven hertoginne de voorscreven ingesetenen van Beerse ende 
Oirschot hadde geoctroyeert zoo vele van de gemeynten, van haer alsdoen ver-
creghen, te moghen ver-coopen oft uuyt te geven totdat de selve costen souden syn 
vervallen ende betaelt, naerder blyckende byder octroyen by de voorseyde hertog-
inne Joanna verleent van der date des vyffsten augusti derthien hondert vyffenta-
chentich daeraff synde. Ende om oock te weten den pael comende van der gede-
signeerde Deen-ckens kinderen tot des voorscreven Jan Goudtsmishoff stonde wel 
met goede circumstantie te presupponeren den selven Jan Goudtsmishoff alsnu te 
wesen het goet van Heylken Franssen tot Gestel certyts toebehoort hebbende 
Janne van den Loo, alsoo dat den selven pael van den heyligen Eyck waere loop-
ende op den hoff van Heylken Franssen voorscreven aen den gracht, die den hoff 
van den acker was sluytende, wesende oock eenen van de uuyterste paelen van 
Oirschot, daer die aenleggeren hennen pael volghende hender caerten aen die syde 
moeste beginnen, zoo den selven pael aen die zyde naest Beerse waere den lesten 
pael van Oirschot. Ende al desen cesserende - d'welck nochtans neen, immers nyet 
in prejudicie van de voorscreven verweerderen - zoo waere oock waerachtich, dat 
nyettegenstaende de caerte van de aenleggeren, daer sy hen op wilden fonderen, 
waere staende sonder expresse mentie te maecken van de ingesetenen van 
Oirschot, dat nochtans 't vercrych van de voorscreven gemeynte soo wel waere 
geschiet tot behoeff van den inge-setenen van Oirschot als van Beersen, ende dat 
die van Oirschot van allen ouden tyden aff, jac over tachentich, negentich, hondert 
ende veel meer jaeren in het voorscreven Berselvelt altydt waeren geweest ende 
alnoch waeren in gelycke pos-sessie ende gebruyck van haer beesten daerop te 
stouwen ende wcyden ende anderssints te gebruycken min oft meer dan en deden 
die aenleggeren ende henne medeïngesetenen, daermede sy oock waeren op- ende 
affgaende gelyck 't selve in den jaere vyffthien hondert ende vyfftich wel genouch 
waere gededuceert ende geprobecrt in seker proces, d'welck de verweerderen had-
den gesustineert teghen den ingesetenen van Oisterwyck, sulcx ende in alsulcker 
vueghen al waer't alsoo, dat die voorscreven caerten soo wel van den aenleggeren 
als verweerderen waeren in heure cracht ende vigeur geweest, die selve wedersy- 
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dens (onder reverentie) voor slaepers waeren gehouden ende noch gehouden wor-
den. Immers voor zoo vele dese materie aengonck, sonderlinghe zoo noch de selve 
aenleggeren noch verweerderen nyet perfectelyck en consten bethoonen de uuy-
terste palen van de verweerderen als `Deenckens kinderen', dycn nochtans by 
goede apparentie gepresupponeert worde te wesen den heyligen Eyck, als voor-
screven is, noch oock de Goudtsmishoeve, die verstaen ende gehouden worde te 
wesen tot Gestel het goet van Heylken Franssen voorscreven. Uuyt welcke ende 
andere oorsaecken beyde de caerten quaemen te cesseren, want d'een zoo wel als 
de andere, te weten d'aenleggeren mette verweerderen de contentieuse gemeynte 
genoempt het Berselvelt altydt promiscue hadden gebruyckt ende daeraff d'een 
soo wel als d'andere altyt geweest ende noch waeren in de possessie van de bees-
ten te stouwen ende weyen, oock met hey te meyen ende torff te slaen als de aen-
leggeren mayden oft torff sloe-ghen, immers 't selvc ten respecte van der inges-
etenen der hertgangen van Kerckhoff, Spoerdonck, Heele ende andere aldaer 
bynae aenpaelende binnen der voorscreven vryheyt gelegen, welcke Kerckhoff 
ende Spoerdonck waeren aldernaest aenpaelende van Oirschot, rontommc de 
voorscreven gemeynte geseten, oock gededuceert als boven ende zoo verre die 
voorscreven aenleggeren nacrder wilden gericht zyn in de voorscreven contenti-
euse gemeynte (d'welck naectelyck ende wel expresselyck worde ont-kendt, 
gelyck oock ontkcndt worde de seclusie van de verweerderen by den aenleggeren 
geallegeert) moeste icrst ende voor al bethoonen die voorscyde uuyterste paelen, 
d'welck den verweerderen oock nyet en zoude tonnen prejudiciëren maer meer 
rechts geven in hennen vooraert, soo dien selve hem vele brecder ende wyder 
soude commen te extenderen dan zy nu waeren. Ende tot confirmatie van de voor-
screven deductie ende probatie van den jaere vyfftich seyden alsnoch de verweer-
deren, dat ten eynde d' ingesetenen van Spoerdonck ende daer ontrent geseten te 
beter ende gevuegelycker de voorscreven contentieuse gemeynte genoempt het 
Bersvelt met henne beesten ende anderssints zoude mogen gebruycken, waere 
gelaeten twee steeghden comende van der Vloet aff ende loopende nacr het voor-
screven Bersvelt, welcke steeghden oock altyt ombeheympt hadden gelegen ten 
behoeve als hoven, ende dat over memorie van menschen, behalven dat d'aenleg-
geren nu onlancx een van de selve steeghden tegen recht ende reden hadden 
beheympt ende daer mede den tocganck ende affganck der beesten van 
Spoerdonck feytelyck beleth. Uuyt welcker oorsaecken de verweerderen met 
goede fundamente de sclve steeghde wederomme hadden geopent. 
Ende comende voorts totten tweeden articule der voorscreven libellen, daer d'a-
enleggeren mentioneerden ten respecte van de voorscreven contentieuse gemeyn-
te aen den hertoch van Brabant zekeren cheyns te moeten betaelen, antwoordende 
de verweerderen wel te gelooven, dat sy chcyns moesten betaelen uuyt henne erf-
fven eertyts gemeynte geweest synde als oock anderssints, maer waere 't selve in 
deser materiën impertinent ende hier nyet applicabel, gemerckt de verweerderen 
ten respecte van henne caerte gelycken chcyns moesten betaelen, welcke caerte 
beyde quaemen te cesseren, gelyck boven genoech verhaelt waere. Ende en con-
ste daermede oock nyct verstaen worden, dat de verweerderen zouden gesloten 
syn uuyter voorscreven contenticuser gemeynte, gclyck d'aenleggeren in den sel-
ven tweeden articule wel temerairlyck poseerden, emmers nyet ten respecte van de 
voorscreven hertgangen van Spoerdonck, Kerckhoff, Heel ende andere voorscre- 
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ven, want die altyt over meer dan menschen gedenckenisse overal in de voorscre-
ven gemeynte waeren geweest ende oock alsnoch waeren in de possessie ende 
effectuele gebruyck metten aenleggeren soo in't stouwen ende weyen van henne 
beesten ende anderssints gelyck hiervoore genoech waere verhaelt ende gededu-
ceert, jae oock by diversche loffweerdige ende wel gequalificeerde persoonen bin-
nen Bersen gegoyt ende gewoont hebbende in de voorscreven productie genoech 
waere verclaert ende by hennen eede bevesticht, daertoe de verweerderen om cort-
heyt wille waeren gedragende, om in terminis probandi naerder te employeren, 
soo dat naer rechte behooren soude, dm-mede preteriërende den derden ende vier-
den articulen der voorscreven libellen van den aenleggeren als met 'tgene voor-
screven is genoech gesolveert, sunderlinge de gene over lange jaeren, jae over 
memorie van menschen gecesseert ende geslaepen hadden ende de possessie hin-
einde in de gemeynte bekent waere gelyck in desen cas waere geschiet, gelyck 
oock in desen cas nyet en opereerde tot voordeele van der aenleggeren noch oock 
tot achterdeele der voorscreven verweerderen het bescheet van de visscherye, die 
den selven aenleggeren soude ergundt zyn geweest by den rentmeestere van Den 
Bossche, om by hen alleen de Aa te moghen bevischen, want het selve bescheedt 
nyet en vermelde van den buyten loopenden riviere maer binnen den palen ende 
limiten van Beerse, noch oock dat sy specialyck daervoor cheyns souden moeten 
betaelen, d'welck uuyter copye van 'tselve vergunnen nyet en conste verstaen 
worden, maer alleenlyck by den aenleggeren oft hennen voorsaeten ter causen van 
henne misbruyck in't visschen gebruyckt, ende opdat op 'tselve stuuk egeene naer-
dere informatie en soude worden genomen, waere daervoore eens betaelt twelff 
Rinsguldenen, welck oock al cesserende als voore, en waere den verweerderen 
oock in't minste nyet ruerende, want soo verre eymandt van der ingesetenen der 
verweerderen geraeckte te tomen visschen in de selve riviere, d'welck zy oock 
nyet en wisten ende oock selden gebuurt, dat 'tselve waere gedaen beneden den 
heyligen Eyck naer Spoerdonck, daer de riviere over de gemeynte wesende voor-
aert der verweerderen in de Vloet waere loopende, ende dat alles naer ouder 
gewoonten, gelyck over memorie van menschen sonder contradictie van den aen-
leggeren waere geschiet. Midts allen den welcken redenen, middelen ende moti-
ven ende de gene hier toe ex officio oft anderssints noch souden worden gevueght, 
soo contendeerden ende concludeerden de verweerderen, dat by vonnisse oft sen-
tentie diffinitif oft interlocutoir deur manisse des richters oft anderssints arbitrae-
lyck soude worden geseeght, gesententiëert ende verclaert voor recht, omme den 
aenleggeren tegens den verweerderen geconcludeert ende gecontendeert te heb-
ben, immers in matten ende vueghen soo sy dat hadden gedaen, nyet en waeren 
geweest noch alsnoch en waeren ontfangbaer, maer dat sy verweerderen souden 
blyven berustende in henne oude possessie van de contentieuse gemeynte 
genoempt het Bersvelt met stouwen ende weyen van henne beesten te gebruycken 
oock met heij te meijen ende torff te slacn, immers dat ten respecte van de voor-
screven hertgangen, ende dat oock de selve aenleggeren de voorscreven steeghde 
souden leseten ende houden open ende ombeheympt, omme de beesten van den 
ingesetenen van Spoerdonck ende daer ontrent geseten haeren vryën ganck ende 
koeren daer deur totter voorscreven gemeynte te moghen hebben, ende dit alles 
naer ouder gewoonten, possessiën ende hercomen, oft dat anderssints den voor-
screven verweerderen soude worden geadjudiceert alsulckc conclusie als uuyter 
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deductie ende productie van der saecken tot hennen meesten voordeele soude wor-
den bevonden te behoorene, mede maeckende heysch van costen, schaeden ende 
interessen, implorerende tot dyen het goedertieren officie van den richtere, welc-
ke voorscreven antwoorde insgelycx by den voorscreven notaris meester Thomas 
Diericx ontfangen synde ende gecommuniceert wesende aen de voorscreven sche-
penen ende regeerderen van Oistelbeerse ende Middelberse op den twintichsten 
dach der maent van junio in den jaere sestienhondert waere daer tegens van hen-
nentweghen gedient van scriftuere van replycke, ende midts den redenen, midde-
len ende motiven aldaer geallegeert ende gededuceert, zoo persisteerden sy alnoch 
by de conclusie in hen voorscreven libel oft aenspraecke genomen, ende dat voorts 
by vonnisse diffinitive oft interlocutoire soude worden geseeght, verclaert ende 
uuytgesproken voor recht, dat die voorscreven verweerderen in henne antwoorde, 
genomen in maeten ende vueghen soo de selve by hen waere genomen, nyet en 
hadden geweest noch alnoch en waeren ontfangbaer, maeckende insgelycx alnoch 
heysch van costen hieromme gedaen ende alnoch te doene, implorerende tot dyen 
het goedertieren officie van den richtere. Ende die voorscreven schepenen ende 
regeerderen van Oirschot daertegens in gescrifte gedient hebbende van henne dup-
lycke, persisteerden insgelycx midts den redenen aldaer geallegeert ende gededu-
ceert in de conclusie by henne voorscreven antwoorde genomen, maeckende 
alnoch heysch van costen. Ende wesende voirts in de voorscreven saecke by con-
sente van beyde partyen getripliceert, gequadrupliceert, gequintupliceert ende 
gesextupliceert, hadde de selve partyen malcanderen volgende den voorscreven 
accorde geadmitteert ten thoone, diewelcke sy voor zekere commissarisen by hen 
daertoe gecosen hadden gedaen ende affgeleydt zoo by getuyghen by hen gepro-
duceert als by verscheyden stucken ende munimenten by hen in forme van thoone 
geëxhibeert, ende hadden voirts respectivelyck gedient van scriftelycke reprochen 
ende salvatiën, ende voirts voor zekere commissarisen van den Raede van Brabant 
gehouden diversche verbaelen, ende voor de selve op den nevensten january ende 
negenentwintichsten january sestienhondert thiene gedaen respective henne 
designatiën van der plaetsen, daeromme tusschen partye questie was, ende voirts 
in saecke gesloten ende recht versocht, hebbende voirts beyde de voorscreven par-
tyen in conformiteyt van den voorscreven accorde by henne supplicatie in den 
voorscreven Raede van Brabant den vyffden dach der maent van februario sest-
hien hondert elffve versocht dat den voorscreven Raede soude gelieven het proces 
alsoo geïnstruëert ende gefurneert in conformiteyt van den voorscreven accorde, 
t'ontfanghen ende daeroppe recht ende justicie te administeren naer behooren, 
waertoe waere by appoinctemente marginael op de selve requeste gestelt daertoe 
gecommitteert den secretaris Buschere, die hetselve proces alsoo gefurneert ende 
geïnstruëert hadde ontfanghen ende voirts gelevert in handen van den voorscreven 
Raede, om daerop recht ende justicie geadministreert ende gedaen te worden nae 
behooren, GESIEN ENDE GEVISITEERT wel ende in't lange in den voorscreven 
Raede van Brabant het proces der voorscreven partyen uuyt crachte van der voor-
screven compromisse tusschen de voorgenoempde partyen op den sevenentwin-
tichsten dach der maent van junio in't voorscreven jaer ons Heeren vyffthien hon-
dert negenentnegentich aengegaen ende voor den notaris meester Thomas Diericx 
geïnstruëert by aenspraecke gedient den lesten octobris in den voorscreven jaere 
vyffthien hondert ende negenentnegentich, antwoorde, replycke, duplycke, tri- 
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plycke, quadruplycke, quintuplycke ende sextuplycke, gesien tot dyen den thoon 
van beyde de voorscreven partyen metten stucken ende munimenten ten wedersy-
de gedient ende overgegeven mctte reprochen ende salvatiën der voorgenoempde 
partyen met oock die twee respective designatiën voor de voorscreven commissa-
risen van den voorscreven Raede op de plaetse contentieux gedaen, alles in den 
voorscreven Raede behoorlyck gefurneert ende overgebrocht om aldaer gedefi-
niëert, ende gesententiëert te wordene navr behooren, ende op al wel ende rype-
lyck geleth, met oock geconsidereert 'tgene des men in dese behoorde oft eenichs-
sints stont te considereren, MYNE HEEREN VAN DEN VOORSCREVEN 
RAEDE VAN BRABANT tusschen de voorgenoempde partyen recht doende seg-
ghen ende vercleren, dat de voorscreven aenleggeren, om by de voorscreven henne 
aenspraecke versocht ende geconcludeert te hebbene, soo ende gelyck sy dat heb-
ben gedaen, nyet en syn ontfangbaer, maer sullen pertyen het velt geheeten 
Berselvelt mogen blyven genieten ende gebruycken onder malcanderen, soo ende 
gelyck sy dat in voorgaenden tyden hebben gedaen, condempnerende den voor-
screven aenleggeren in de hellicht van de costen van den voorscreven processe ter 
behoorlycker taxatie ende moderatie van den voorscreven Raede, d'andere hellicht 
om redenen compenserende. 
Aldus gedaen binnen der stadt van Brussele vyff dagen in de maent van decembri 
in't jaer ons Heeren duysent zessehondert ende twelffve. 

w.g. Buschere. 

N.B. Geschreven in een katern van zes dubbelgevouwen bladen perkament, elk 
blad gesigneerd: Buschere. 

In dorso: Solvit Stockelmans XXVII Rg X st. 
Vonnis voor die schepenen ende regeerders van Oirschot 

met latere hand toegevoegd: contra Oist en Middelbers over het 
Bersvelt 1612. 

later: 5 decembris 1612 
N7 
C. 14 
No 89. 

BIJLAGE II 

1620.07.20 Brussel 

Vonnis van de Raad van Brabant in de zaak van de Beerzen contra Oirschot. 

Afschriften: O.A.A.O., vrl. inv. nrs. 2971 en 7996. 

Dye scepenen ende regeerders van Oistel- ende 
Middelbers, supplianten 
teghens 
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dye scepenen ende regeerders der vryheyt van 
Oirschot, rescribenten. 

Gesien in den Raede van de Eertshertogen, onse genadige herren ende princen, 
geordineert in delen heuren hoocheden lande ende hertochdomme van Brabant de 
requeste by dye voorscreven supplianten den XIIIen decembris 1613 aldaer gepre-
senteert, daerby versueckende, dat den voorscreven Raede gelieven wilde te ver-
anderen den derden pael aldaer vermeit ende denselven te steecken ende ordine-
ren te plaetsen van ouder tot ouder genoempt Tapenvoore ende vandaer te reen-
en recht op het molenrat, wesende de limiten van Oisterwyck, daer de gemeynte 
der supplianten volgende hennen ouden vercrychbrieff is terminerende ende in 
sulcker vueghen partyen finalyck van malcanderen te scheyden, gesien totdyen de 
rescriptie by de voorscreven rescribenten op ende tegens de voorscreven requeste, 
gedient replycke, duplycke der voorscreven partyen, mitsgaders 't vonnis interlo-
cutoir tusschen deselve partyen den vyffden juny 1613 gegeven, designatiën ende 
thoon dienvolgende voor commissarissen van den voorscreven Raede gedaen ende 
genomen, gesien daerenboven ander vonnis interlocutoir tusschen de voorscreven 
partyen gegeven den XXVI" may lestleden, verbael dyenvolgende voor de voor-
screven commissarissen gehouden mette stucken ter wedersyden gevuecht ende 
op all well ende rypelyck geleth,'t HOFF regulerende partyen nopende het torf-
fven op't Bersvelt, vercleert voor recht, dat dye voorscreven rescribenten 
(Oirschot) voortaen alleen het torffsteecken sullen hebben aen henne zyde van den 
molen van Spoirdonck aff tot op't uuyterste van de Papenvoirt aen de zyde van 
d'Oirschoiren * ende dat dye supplianten (de Beerzen) insgelycx alleen het torf-
fsteecken sullen hebben van Berse aff tot aen d'Oirschoiren ende van daer linie-
recht over den ** heyligen Eyck voorts tot op d'Eenhant ende dat voorts 'tgheene 
tusschen beyde voorscreven limiten is liggende sal blijven ongetorfft, ordonne-
rende partyen hun daernaer te reguleren ende vercleerende de supplianten in hun 
voorder versueck nyet ontfancbaer ende hun condemnerende in een derdendeel 
van de costen van den processe ter taxatie van den hove, die resterende twee der-
dendeelen om redenen compenserende. 
Aldus gedaen binnen der stadt van Brussele den XXen dach der maent Julij 1620. 

onderteeckent: Steenhuyse. 

Hier is een foutieve interpolatie toegevoegd: ende vandaer linierecht over den heylig-
hen Eyck voorts naer d'Eenhant. 

** Hier is toegevoegd: voorscreven, waaruit wij menen te mogen concluderen, dat de 
klerk in Brussel de interpolatie reeds heeft toegevoegd. 

II. DE `SALVATOR MUNDI' LUIDKLOK 
VAN ZEELST 

door Jacq. Bijnen 

Op de klokkenzolder in dc toren van de Willibrorduskcrk te Zeelst hangen drie 
luidklokken. Twee ervan zijn gedateerd respectievelijk met de jaartallen 1948 en 
1950. De derde toont ons het jaar van gieten in Romeinse cijfers MCCCCCI 
(1551) (zie afbeelding 1). Deze klok roept, door haar hoge ouderdom, onmiddel-
lijk de vraag op of zij steeds in Zeelst is geweest en zo ja wat haar oorsprong is. 

Afbeelding I. 
De bovenste geleding in de toren herbergt de luidklokken. In het midden de 'Salvator 
Mundi' uit 1551, geflankeerd door, links, de 'Johannes' uit 1948 en rechts de 'Carolus' uit 
1950. 
(foto: Jacq. Rijnen, november 1996) 

Bekijken we eerst wat de klok zelf ons meedeelt, dan lezen we op de letterband op 
dc bovenflank in kapitale letters: 

# SALVATOR * MONDI * PEETER * VANDEN * GHEIN * MI * GHEGOIEN 
* INT * JAER * ONS * HEEREN * MCCCCC*LI. 

(Er staat 'MONDT' waar eigenlijk 'MUNDF had moeten staan.) 
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De woorden van de tekst zijn gescheiden (*) door een lelieornament. De begin-
tekst wordt aangegeven (#) met een medaillon, diameter 29 mm, voorstellende een 
Vera-icoonl) ofwel de Doek van Veronica (toont het ware gelaat van Christus), aan 
weerszijden opgehouden door staande engelen (zie afbeelding 2). Breedte tek-
strand, gemeten tussen de ringen, 31 mm, hoogte letters 26 mm. 

Afbeelding 2. 
Voorstelling van de Veronica-doek, 
opgehouden door twee engelen. Met dit 
medaillon wordt het begin van de rond-
gaande tekst aangegeven. 
(foto: Jacq. Rijnen, december 1996) 

Verdere beschrijving van de klok: het opschrift wordt aan de bovenzijde omgeven 
door een ornament, in renaissance-stijl, hoogte 7 cm. De versiering bestaat uit een 
zich zesmaal herhalend patroon voorstellende een wijde decoratieve vaas, aan 
weerszijden een gehurkte griffioen, naar de vaas gekeerd, zijn lange staart spi-
raalvormig opgerold. Tussen de naar elkaar gekeerde staartrollen van de repete-
rende afbeelding een decoratieve zuil die op een candelaber lijkt. 
Aantal sierringen rond de klok: 

op de schouder: zes; 
boven en onder de tekst: twee en twee; 
op faussure: vijf; 
op slagrand: drie. 

Onder de tekst, op de flank van de klok, drie ronde plaquettes, op gelijkmatige 
afstand over de omtrek van de klokwand verdeeld, voorstellende: 
1. Christus als Verlosser van de wereld, afgebeeld in glorie met kroon (zie afbeel-

ding 3); 
2. wapen van de stad Mechelen 
3. Heilige Familie voorgesteld als het huisgezin van Jezus, Maria en Josef (zie 

afbeelding 4). 
Tussen deze plaquettes, drie ornamenten, eveneens gelijkmatig rond de klokwand 
verdeeld. 
Massa klok: circa 5102) kg; diameter onderzijde 94 cm; hoogte klok met kroon: 87 
cm; hoogte kroon: 13 cm; aantal armen van de kroon: zes. Deze armen tonen aan 
de buitenzijde een decoratie (voorstelling is niet duidelijk en waarschijnlijk ook 
niet allemaal hetzelfde). 
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Afbc,lding 3. 
Palquette met de toepasselijke voorstelling van Christus als Verlosser van de wereld, omdat 
de klok `Salvator Mundi' (=Verlosser van de wereld) heet. 
(foto: Jacq. Rijnen, november 1996) 

De klok hangt in een houten constructie, de klepel is van ijzer. Over de hele 
omtrek ontbreken stukjes uit de lip van de klok. 

Bijzonderheden plaquettes 
ad 1. Christus, ten halve afgebeeld, met kroon, op wolken, de omhooggerichte 
rechterhand in een zegenend gebaar, de linkerhand rust op een wereldbol, het 
geheel omgeven door een stralenkrans, diameter voorstelling 102 mm. 
Waarschijnlijk is deze afbeelding gekozen uit vele andere, omdat de klok `Salvator 
Mundi' heet. Exact dezelfde afbeelding is door Jacob Waghevens (gestorven 1574) 
aangebracht op een klok uit 1532. Deze bevindt zich in het Nationaal 
Beiaardmuseum te Asten. (Een foto van betreffende plaquette op deze klok in: 
Lehr, 1971, afb. 59.) 

ad 2. Een, identieke wapenafbeelding troffen we eveneens aan op de hierboven 
opgevoerde klok van Jacob Waghevens3). (Een foto van deze plaquette in Lehr, 



Afbeelding 4. 
Reliëf voorstellende de H. Familie. 
Bovenaan kijkt God de Vader toe. 
(foto: Jacq. Bijnen, december /996) 

Afbeelding 5. 
Replica van de afbeelding op de klok 
uit Baarle-Hertog. 
(foto: Jacq. Rijnen, november 1996) 
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1991, p. 102.) Ook de diameter is gelijk en bedraagt 112 mm. De voorstelling 
geeft een afbeelding van het wapen van Mechelen: drie balken met hartschild 
waarop een eenkoppige adelaar plat op rug liggend, met twee griffioenen als 
schildhouders; boven het schild, hangend aan een lint met knoop, twee gedeelte-
lijk ontrolde tekststroken. 
Dit wapen mocht men vermoedelijk op het gietwerk aanbrengen als een soort 
keurmerk van de stad, door de gildemeester(s) verleend. Het wapen of keur van 
Mechelen op de klok hoeft overigens niet te betekenen, dat de klok aldaar is gego-
ten. In het algemeen en vooral hij zwaardere klokken was het gebruikelijk om een 
klok in de nabijheid van de toren waarin zij kwam te hangen, te vormen en te gie-
ten. Immers, voor grote klokken waren de vervoersproblemen vrijwel onoverko-
melijk. 

ad 3. Diameter 102 mm. Eenzelfde voorstelling is te zien op de klok, in 1696 
gegoten voor Beersel-op-den-Berg, door Jan van den Ghein, achterachterkleinkind 
van Peeter, de gieter van de klok uit 15514). Een beschrijving, met afbeelding, van 
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de klok van Beersel luidt, vrij vertaald uit het Frans: diameter 11,5 cm, voorstel-
lende het huis van Nazareth, op de voorgrond, links, ziet men het huis waarvan het 
dak zich profileert, waarbij de H. Maagd is gezeten; aan haar voeten speelt het 
kindje Jezus, wiens hoofd een nimbus draagt, op een bedje met twee engelen 
ernaast; op de achtergrond, rechts, St. Jozef die niet een grote bijl hout aan het 
kloven is terwijl voor hein een engel zich klaarmaakt om een pot op het vuur te 
zetten. (Zie: Van Doorslaer: 1910(a), p. 159; 1910(b), p. 253; de hier bedoelde 
afbeelding staat in heide publicaties en is gedrukt met hetzelfde cliché.) 
Hoewel er bij de klok uit Beersel verschil in diameter van de plaquette is met die 
van Zeelst, komt de beschrijving geheel overeen met de voorstelling op de 
Zeelster klok, waarbij kan worden toegevoegd, dat bovenaan God de Vader staat 
afgebeeld. We vroegen ons echter af of de diameter van 11,5 cm, in de publikatie 
uit 1910, op een vergissing berust en deze maat wellicht ook op 11,2 cm kan wor-
den bepaald. 
Deze afbeelding met dezelfde diameter van 102 mm komt voor op de in 1943 
geroofde klok van Baarle-Hertog5). Er zijn echter een paar opvallende verschillen, 
waaruit mogelijk geconcludeerd kan worden, dat het origineel reliëf bewerkt is. 
Een kopie van deze voorstelling is aanwezig in het Nationaal Beiaardmuseum te 
Asten (zie afbeelding 5). 

De Mechelse bronsgietindustrie en Peeter van den Ghein 
Mechelen was indertijd een vermaard centrum van bronsgiettechniek. Het gieten 
van brons was er eeuwenlang in handen van verschillende families, die op dit ter-
rein een klinkende naam hebben verworven. Aldaar werd reeds in 1254 het sme-
dengilde opgericht waarin ook dat van de klokkengieters was ondergebracht. 
Vanaf het midden van de hierop volgende eeuw zouden de Mechelse bronsgieters 
bekendheid gaan verwerven. Nog een eeuw later zouden de gietmeesters uit deze 
Vlaamse stad een meer dan lokale vermaardheid krijgen. Onder hen gieters met 
namen als Zeelstman, Quaeywas, Waghevens, Van der Ghein, Steylaert. Van allen 
zijn klokken bekend met in het gietwerk het wapen van de stad Mechelen. 
Peeter of Petrus van den Ghein (alias Peeter I), de gieter van de `Salvator Mundi' 
van Zeelst, stamt uit de tweede generatie bronsgieters van deze Mechelse familie. 
Tot in de vierde generatie na hem zouden telgen uit dit geslacht vanuit Mechelen 
dit vak uitoefenen. Peeter wordt als bronsgieter voor het eerst gesignaleerd in 
1528. Het betreft een klokje met als opschrift de naam Peeter van den Ghein en 
het jaartal 1528. Hij verkreeg een grote naam op het gebied van het gieten van 
luid- en speelklokken, beiaards, tafelbellen, kanonnen en vijzels. Hij huwde in 
1532 met Anna van Dyevoerden en stierf 14 maart 1561. Hun grafzerk werd in 
1877 nog aangetroffen, in gebroken staat6),  in de kerk van O.L.Vrouw van 
Hanswijk (O.L.Vrouw over de Dijle) te Mechelen (zie afbeelding 6). In 1910 was 
deze zerk aldaar niet te vinden7). 
Peeter van den Ghein goot klokken voor Denemarken, Frankrijk, Nederland, 
Engeland, Spanje en Duitsland. Vooral in de Nederlanden was hij zeer actief, 
evenals zijn Mechelse collega's. 
Een luidklok met een datering uit de 15e-16e eeuw is niet zo uitzonderlijk als op 
het eerste gezicht lijkt, immers vele plaatsen in onze omgeving hebben of hadden 
een of meerdere luidklokken stammend uit die tijd. 
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A 
Aa, A.J. van der 125,130 
Aa, Grote -, rivier 43 
Aalst 173 
Aalst (Wichmans), Maaijke Lenaert 

Lenart Moijses van -, c.v. 
Henrick Toirkens 102 

Aarle, herdgang 48,52,104-105 
107,109,111 

Aarschot 179 
Aarschot, Jan van den Doeren van -, 

roedrager 10 
Achter, Adriaentjc Bartel van der -, 

c.v. Acrt Jan Aert Sijkens 110 
Adriaens, Aert 99 
Adriaens, Goyaert -, schout van Oerle 76 
Aclst, Matheeus Sijmons van 108 
Aerts, Agnes Jan -, e.v. Lambert 

Willem Goorts 100 
Aerts, Denis Jan (-Molders) 100 
Aerts, Jan -, schepen in Oerle 76 
Aerts, Jenneke Jan -, e.v. Gerit 

Gerit Sroijen 100 
Aerts, Marijke Jan -, e.v. Dielis 

van de Maerselaar 100 
Aerts, Mechtildis Egidius -, e.v. 

Wouter Aert Legius 99 
Aistulf, koning van Lombardije 61 
Aken 5,177-178 
Aken (Bosch), Jeroen van 105 
Albano (Italië) 64 
Algiers 61 
Altena, Land van 81 
Amcijden, Gilbert van der -, 

basconter 7 
Amelrijck Bootsgasthuis 7,27,104, 

106-107 
Amerika (Noord -) 155,159-160 
Amsterdam 86,147 
Andel, Peter van -, secr. van Oi. 153-154 
Andreas, Embertus 99 
Andreas, mr. -, organist 8 
Andriessen, Eijmbert 99 
Antwerpen 81,149-150,174-176, 

179-180 
Appolonius scriptor 9 
Ardennen-offensief 150 
Ariaens, Philip -, schepen in Oerle 76 
Armenhoeve (Amclrijk Booth) 104, 

107,109 
Arnhem 87,90,163-164 
Arsol i ( [tal ië) 73 

Arti et Amicitiae, harmonie 164,201 
Asten, Peter van -, priester 76 
Atrecht, Unie van 174 
Audenhoven, Heylwig Rutgersdr. van 8 
Audenhoven, Johan Baptist van -, 

kapelaan in Oi. 44 
Audenhoven, Johan van -, past. van 

Best 48 
Avignons, Maria Goijaert Janssen -, 

e.v. Marten van de Ven 103 

B 
Baaijens, Sis 71 
Baar, Arnoldus Theodorus van 38 
Baar, J. van -, raadslid in Oi. 166 
Baar, n.n. van 161 
Baelious, Jan -, roedrager 10 
Baijens, Martina -, e.v. Cornelius 

Teurlincx 156,158,160 
Bartholomeus, Jacobus 99 
Baselmans, Jan Peter 34 
Bataafse Republiek 80 
Bazelmans, Janet 84 
BBC 88,90,144 
Beatrixkanaal 91,94,144 
Beelaerts, Henrick  rentm. van het 

kapittel van Oi. 11 
Beemer, Johannes -, klokkegieter 124 
Beempt, top. Oi. 25,28 
Beers, Wilhelmus van 157 
Beerse (België) 156 
Beerse Brug, top. Oi. 41 
Beersveld, top. Oi. 40-41 
Beide Neten, departement 81 
België 81,84,87,142,150,213 
Beliën, J. 213 
Berch, Anthonij Goorts van de 100 
Berckel, Niclaes Johannis van 99 
Berg, Johannes Josephus van den 211 
Bergaigne, Henrick van -, 

kwartierschout 130 
Bcrkt (Oerle) 78 
Bernhard, prins 142 
Bernardi, Elisabctha 99 
Best 4,48,50-52,56,90-91,93-94 

99,102-104,116,118,141 
Best, past. van 6,11,56 
Bestsewcg (Oirschot) 215 
Betuwe 146 
Beveland 87 
Beverwijk 211 
Biesbosch 
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-Provincie Noord Brabant 200 jaar ? 

-Honderd maal CAMPINIA 
-Een nieuwe behuizing voor het Streekarchief 
-boekaankondiging: 'Monumenten in Veldhoven' 
-Genealogische Dag Brabant 
-Cursus Oud-Schrift voor beginners 

98 

80 - 82 

4 
116 - 120 
121 - 122 

152 
216 



6 7 

Biezen, Willem Gerardszoon van der -, 
basconter 7 

Biggelaar, Peter van de 103 
Biggelaer, Joseph van den 21,29,34-37 
Bijnen, C. -, kapelaan in Best 48 
Bilsen, Geraert Jans Gerits 39 
Binnenlandse Strijdkrachten 142 
Binnenlandse Zaken, dep. van 159 
Blaarthemseweg (Veldhoven) 96 
Bladel 150 
Bladel, past. van 6,11 
Blanken, Hendrik 204 
Bleyleven, n.n. 179 
Boekhout, n.n. -, agent 97,148 
Boelants, Bastiaen (Hendrick) 26-28, 

34,40 
Bogaard, Willem van den 

kapitteldeken van Oi. 10 
Bogt, top. Oi. 35 
Bokhoven 78,80-81 
Bonaerts, Anneke 157 
Bont Peertje, huis in Den Bosch 99 
Borchmans, Jan 131 
Borgloon 52,54 
Bosch, Jeroen 105 
Boschdijk (Eindhoven) 94 
Boterwijk (Oirschot) 102 
Boxmeer 80-81 
Boxtel 131 
Boxtel, kapittel van 9 
Boxtel, Lambert van -, schoolmeester, 

kapittelnotaris van Oi. 9 
Brabant 24,76,80-81,125-126, 

132,172,179,181 
Brabant, Domeinen van 38,43 
Brabant, Rekenkamer van 172,174,179,181 
Brabant, hertog(in) van -, zie Jan IV, 

Johanna 
Braeck, top. Best 105,109 
Brake, Luppertus van der -, syndicus 10 
Brauwers Helmondanus, Theodorus 56 

past. van Oi. 
Breda 137,163,204 
Breewater, top. Oi. 37 
Breugel, Caspar van 130 
Breugel, Willem van 174-175,180-181 
Briaere, Johannes Cornelis 210-212 
Briaire, Josephus Adrianus 211 
Brocx, Anthonij 43 
Broekbeempd, top. Best 109 
Broekweg (Veldhoven) 83 
Brouwer, fam. 84  

Brussel 76,81,106,128,131,134,142, 
172-174 

Buckincx, Henrick Martenszoon 
roedrager 10 

Budel, Godefridus Coel Metten van -, 
koster 8 

Bugisus (Bodgisus) 51-52,54 
Burght, Nicolaas van de -, 

kerkm. van Oi. 20 
Busservelden, top. Oi. 24,40,43 
Buytenen, M.P. van 50 

C 
Camp, top. Best 109 
Campinia 4,98,155 
Camps, H. 55 
Canada 143,146 
Capelle, fam. van der 51 
Castel Gondolfo (Italië) 64 
Castelficardo (Italië) 61 
Catereels, Maria Henrica 79 
Ceelen Velden, top. Oi. 40 
Christyn, J.B. 129 
Civita Vecchia (Italië) 68 
Clammergat, top. Best 109 
Clerx, Hendrik Franciscus 26-27 
Coenen, Johan kwartierschout 128 
Commissaris van de Koning in 

Noord Brabant 162 
Coningh, Meghel, wed. Jan de 41 
Consalvi, kardinaal 61 
Constantini, Constantinus 99 
Coppens, Arnoldus 43 
Coppens, Goijaert Christiaen 

molenaar 21,26-29 
Cort, Aert Peters de 127 
Cort, Anna Willem de -, e.v. Jan Jan 

de Crom 101 
Corterels, Aert  schoolm. in Oerle 76-79 
Corterels, Catelijn, e.v. Aert 76 
Cotereel, Peter 76 
Cottereels, Catharina -, e.v. Peeter 

Flessers 76 
Courtois, Andreas -, zangmeester 7 
Cowe, captain 137-138 
Cranendonk 128 
Crom, Geertruyd de -, e.v. Ricalt V 

van Merode 174 
Crom, Jan Jan de 101 
Crom, Petrus de -, kapitteldeken van 

Den Bosch 8 
Cromme, Catharina de -, e.v. Dirck 

Toirkens 101,104-106 
Cromme, Jan Jan de 105 
Cuijck, Paulus Gerits van 35 
Cuijck, Valarius -, vice-kapittel- 

deken in Oi. 56 
Culemborg 205 

D 
Daniels, Adriaan -, zangmeester 7 
Dekkers, Frans 163,167,207,209 
Delft 84 
Detroit 155,159,160 
Diest (België) 76 
Dijck, Jan ten 84,87-92,95-97 

137-138,140,147 
Dijck, Marten van 38 
Dijck, Willie ten 87-88,90,147 
Dijle, departement 81 
Dinant (België) 150 
Dommel, departement 81 
Dommel, rivier 95 
Dommelen, Nicolaes van 19 
Dommelers, Cornelia -, c.v. Augustinus 

Teurlincx 155-156 
Dommelers, Cornelius 155 
Donkers, Cor 48 
Dooren, Adriaen van -, schepen in 

Oi. 34,44-45 
Dooren, Theodorus van 36 
Doorenboom, huis te Oi. 38 
Doormalen, Dirk van 111 
Dordrecht 84,137-138 
Dordtsche Kil 138 
Dorpstraat (Veldhoven) 84 
Driel 146 
Dries, den -, top. Oi. 40 
Duc George Sigarenfabriek 84 
Dudok, Wilhelmus Marinus -, 

architekt 196-197 
Duitsland 87,93,140,149,213 
Dun, top. Oi. 19,38-42 

E 
Eberstein, Otto van 176,178 
Eeckerschot, Henrick 36,39-40 
Eeckerschot, Lucas 108 
Eersel 11,150 
Eersel, secr. van -, zie Adam Quakclacr 
Eerssel, Peter van -, syndicus 10 
Eerste Wereldoorlog 209-210,212 
Eindhoven 83-84,86,90-97 

100,116,123-124,126,128-131 

139,143-145,147-148, 
150,161,165,196,212 

Eisenhower, D. 150 
Ekerschot, Everaerd in 't 127 
El st90,146- 147 
Engeland 87,142,146,149 
Engelant, Anneke Renriks -, e.v. 

Dirk Legius 103 
Engelant, Gijsbertus Johannes 103 
Engelant, Jan Gijsberts van 109 
Engelbarts, Hans 178 
Erenbeemt, H. van de 123 
Erfvoert, Maria Adrianus van 19 
Erven en Co., firma 213 
Erven, J. 213 
Esch, Francis van 38 
Esch, Jasper van -, rentm. van het 

kapittel van Oi. 11 
Etten, H. van 181 
Eugenius III, paus 54-55 
Europa (West-) 153,205 
Everdingen, dr. van 162 

F 
Fey, Arnold (sr.) -, kapittelbarbier 10 
Flessers, Peeter 76 
Franken 50 
Frankfurt am Main 177 
Frankrijk 25,80,87,142 
Frankrijkstraat (Eindhoven) 93 
Franse Keizerrijk 160 
Frederik, bisschop van Utrecht 50,53 
Frenken, A.M. 55 
Friesland 50 

G 
Garibaldi, Guiseppe 61 
Gasthuisstraat (Oirschot) 18 
Geel (België) 174-175,180 
Geelen, Gerardus Hendrikus 211-212 
Geelen, Maria Josephina -, e.v. Cornelis 

Gerardus Teurlincx 165,206,210 
Geertruidenberg 80,94,143 
Geerts, Rutger Henrick 48 
Gelderland 80-81 
Gemert 80-81 
George V, koning van Engeland 143 
Geraerdts, Henrick 107 
Gerits, Goijaert Henrick 104 
Gerven, Wim van -, kapper 86-87 
Gerwen, Aert van 41 
Gerwen, Peter van 36 
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9 Kerkelijke Staat 61 
Kerkhof, herdgang 18-20,24,26-29,38-41, 

163 101,156 
21,27,  Kerkoerle 76-79 
39-43 Kerkoerle, Cathelijn Dielis van -, 

34 Jan van de Ven 102 
206 Kerkoerle, Gijsbert Dielis van 103,109 

Kerkoerle, Maria van -, e.v. Hendrik 
Neggers 37 

Kernyl (Belgie) 76 
167 Kinschot, n.n. 134 

51 Kleijnenbreugel, Berbere Jan Gerits 
204 e.v. Jan Peter Baselmans 

61,73  Klundert 
Knegsel, past. van 
Kobbeek (Veldhoven) 
Koenraad III, keizer 
Koestraat (Oirschot) 

Geslerke, top. Oi. 37 
Gestel 95,165-166 
Gestel, Jan Hendriks van 37 
Gezu kerk (Rome) 72-73 
Ginhoven, Hendrik van 35 
Ginhoven, Pauwelijn, e.v. Hendrik van 35 
Gisberti, Gisbertus Jois 99 
Goering, Hermann 141 
Goorts, Lambert Willem 100 
Goorts, Lijske Wouter Denis -, e.v. 

Aert Jansen Legius 99,111 
Goorts, Margriet Hendrik Nicolaas 103 
Goossens, Gerard -, secr.van Oi. 106 
Goossens, Gerard Jan -, schepen 

in Oi. 102 
Goossens, Jan Gerit 100 
Goossens, Nicolaas Jan -, pres. 

schepen in Oi. 127,131 
Gramay, Henrich Ringaul 179 
Grammaye, J.B. 130 
Grave 90 
`s-Gravenhage 106,125,137-138 
Grevenbroeck, Clara van -, e.v. 

jr. Lapostille 110 
Grinten, Johannes van der 36,43 
Groote Velden, top. Oi. 24,41 
Grootel, P. van -, Bouwexpl. en 

Handelsmij. 196-197 
Grootvelt, top. Oi. 37 
Grote Markt (Turnhout) 156 
Gualteri, Joannes 99 

H 
Haaren 155 
Haaren, J. van 213 
Haenenbergh, Walraven van -, notaris 181 
Halfmijl (Oerle) 78 
Halsteren 71 
Hapert 86 
Hasselt, fam. van 94 
Haubracken, Jan Dirck 19 
Haubraecken, Pauwels 104 
Havermans, Cornelia -, e.v. Augustinus 

Teurlincx 155-156 
Hechtel (Belgie) 86 
Hedel, herdgang 156 
Hee, Theodora Maria -, e.v. Paulus 

Suijskens 27 
Heerbaan (Veldhoven) 84 
Heerbeek, Reinier van 28 
Heerbeek, Willem van -, past. van Best 

51-52,56,99,103 

Hees, Petronella van -, e.v. Jan 
Kathreels 79 

Heieneind (Oerle) 78 
Heijden, Daendel van der 35,41 
Heijle Camp, top. Oi. 41,43 
Heike (Veldhoven) 89 
Heilig Hartplein (Best) 52 
Heilige Eik, kapel 38,48 
Heistraat (Oirschot) 101 
Heistraat (Veldhoven) 143 
Helmond 124,131 
Hendrik II, bisschop van Luik 54-55 
Henricks, Johanna Johannes 99 
Henricx, Anthonis -, schepen in Oerle 76 
Herberts, Jan Joosten 107 
Heriberti, Maria 99 
Hersel, Jan van -, rentm. van het 

kapittel van Oi., kapittelnotaris 9,11 
Hersel, Wolterus van -, rentm. van het 

kapittel van Oi. 11 
Herssel, Dielis van 35-37 
Herssel, Jan van 38 
`s-Hertogenbosch 8,78,81,93,99,108, 

123,125-132,145,153-154, 
174,176,179-181 

Hessels, Gijsbert Henrick 103 
Heumen, Herman van -, kapittelnotaris, 

syndicus, roedrager 9-10 
Neusden 80-81 
Heuvel (Oirschot) 19,39-40 
Heuvel (Zeelst) 84,89,92,146,149 
Heuvel, Jan Gijsberts van den 37 
Heuvel, Johannes Aertszoon van den -, 

organist 8 
Heuvel, Johannes Laurens van den 28 
Heuvel, n.n. 71 
Hilvarenbeek 18,174,180 
Hilversum 196 
Hitler, Adolf 96 
Hof van Solms (Oirschot) 155 
Hogeneind (Oerle) 78 
Holland, graafschap,gewest 80-81,175 
Holland, koninkrijk 81 
Hoofken, top. Best 109 
Hooge Patacker, top. Oi. 35 
Hoogeloon 164 
Hoogen Dries, top. Oi. 39,43 
Hooghuis acker, top. Oi. 35 
Hoogstraat (Eindhoven) 84 
Hoppenbrouwer, Daniel de -, roedrager 10 
Hoppenbrouwers, Mina 71 
Horenvenne, Lucas van de -, 

matricularius 
Hout, Maria van -, e.v. Petrus van 

Leuven 
Huijskens, Arnoldus Lambertus 

Huijskens, Claes 
Huisgezin, Het -, dagblad 

Ierse!, Maria Agnes van -, e.v. Frans 
Dekkers 

Innocentius III, paus 
Israelitische Gemeente Oirschot 
Italië 

J 
Jacops (de Lege), Acrt 111 
Jacops, Jan Aert 111 
Jan IV -, hertog van Brabant 11 
Jansen, Huybert 11 
Jaspers, Henrick Nicolaaszoon 10 

roedrager, kapittelbarbier 
Jespers, F. 8 
Johanna, hertogin van Brabant 10, 

126,129 
Jong, n.n. de -, veldwachter 84,86 
Jorissen, Joris 104 
Julius, Alexius -, klokkengieter 124 

K 
Kamer van Koophandel, Tilburg 212 
Kanaal 150 
Kanaaldijk (Eindhoven) 95 
Kanaalstraat (Oirschot) 166,211-212,215 
Kapelstraat (Veldhoven) 83,90,196-197 
Kapelstraat-Zuid (Veldhoven) 196,200 
Kapelweg (Best) 48 
Karel V, keizer 172-173 
Katholieke Universiteit Brabant 123 
Kathreels, Jan 79 
Keerchoven, Paulina Arnoldus 18 
Kempen 4 
Kempen, Cornelis Johannes 212 
Kempen, Gerardus Wilhelmus 

van 
Kempenland, kwartier, leenhof 

van 
Kempens Kanaal 
Kemps, Catharina -, e.v. Jan 

Teurlincx 
Kerckoerle, Jan Rutgers van -, 

secr. van Oi. 

34 
80 

6,11 
89,139 
54-55 

18-19,26-29,38, 
101,116,118,184 

Kok, A.A. -, architekt 184 
Kollenburg, A. van 204 
Koning, n.n. 74 
Koninklijke Marechaussee, Oirschot  160 
Koppens, Goyaert 45 
Koppens, Johanna -, e.v. Peter van 

Gerwen 36 
Krimoorlog 148 
Krom, Gerard Jans de 35 
Kroon, Gerard de 201 
Kroon, brouwerij 201 
Kruisstraat (Veldhoven) 84,89,91-92, 

95,140,143,147,149 
Kuipers, J. 204 

L 
LEBRO 116 
Laar, top. Oi. 40 
Lamberts, Agnes 102 
Lambrechts, Willem -, schoolm. in 

Zeelst 78 
Lange Stucken, top. Oi. 24,34 
Langen, Johann von 179 
Langenakker, top. Best 109 
Langstraat 80 

212-213 Lapostille, jr. 110 
Latijnse school, Oirschot 6-7,10,19 

129-131 Latour, Johanna Cornelia -, e.v. 
84 Cornelis Gerardus Teurlincx 210-211 

Latour, Petrus 211 
157,160 Leemans, Jan 110-111 

Leemans, Jenne Jan -, c.v. Jan 
10 Aert Jacops 111 
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Leeuw, Richald de -, kapittelnotaris 9 
Leeuwenacker, top. Oi. 24,34 
Lege, Liesbeth de -, e.v. Jan 

Leemans 110-111 
Legius ook de Lege 
Legius, Aegidius Wouter Aert 99 
Legius, Aert Jansen 99-100 
Legius, Arnoldus Dirk 103 
Legius, Arnoldus Wouter Aert 99 
Legius, Arnoldus (Aert) Jan Aerts 103,109 
Legius, Catharina -, e.v. 1 Lambert 

Andries van de Sande, II Wouter 
Gielens van der Waerden 103,109 

Legius, Catharina Wouter Aert 99 
Legius, Dionijs Aert 100,105,108,110-112 
Legius, Dirk 103,109 
Legius, Dirk 111 
Legius, Dirk Jan 111-112 
Legius, Egidius Wouter Aert 99 
Legius, Elisabeth -, e.v. Hendrik 

Jan van de Ven 102,106,109 
Legius, Elisabeth Dirk 103 
Legius, Elisabeth Wouter Aert 99 
Legius, Henricus Dirk 103 
Legius, Hester Dirk -, e.v. Antonius 

Henricks van de Sande 103 
Legius, Ida Dirk -, e.v. Gerart 

Henricks de Roij 103 
Legius, Ida Wouter Aert 99 
Legius, Iken Aert -, e.v. Gijsbert 

Dielis van Kerkoerle 103,109 
Legius, Jan Aert 99,102-108,110-111 
Legius, Jenneken Aerts (de Lege) -, 

e.v. Aert Ariens Verhoeven 100 
Legius, Johan 111 
Legius, Joannes Dirk 103,111-112 
Legius, Johannes Arnoldi 99 
Legius, Lijsken Aert (de Lege) -, e.v. 

Henrick Aerts Verhoeven 100 
Legius, Maria Dirk 103 
Legius, Wilhelmus Wouter Aert 99 
Legius, Wouter Aert 99-100,102 
Leijten, Adri aen 28,37 
Leijten, Anthonij 40 
Lembachs, Hanssen von 178 
Lemmens, Arnoldus Hendrik -, 

vrederechter 27 
Lemmens, Hendrik 27 
Lent 146,149 
Leuven 76,100,108,172,175 
Leuven, Petrus van 163 
Leuven, P. van 213  

Leuven-van Hout, firma P. 163,213 
Leuvenacker, top. Oi. 34 
Leypsig, Lenhart Boner von 178 
Liemdt, Anna Reuver Jans -, e.v. 

Pauwels Peter Neggers 18 
Liempde 102-103 
Lievenheer, huis te Oirschot 39 
Lijten, J.P.J. 55 
Lille, Willems van 125 
Limburg, Staats 80-81 
Linden, Lodewijk van der 172 
Lintermans Tijmerdoncq, top. Oi. 43 
Lith, J. Breton van -, burg. 

van Oi. 203-204 
Litsenborgh, Bartel van 29,34 
Lodewijk Napoleon 25 
Loets, Henrick 134 
Lombardije, koning van zie Aistulf 
Lommel 80-81 
Longobarden 61 
Loon, graafschap 81 
Losen, Johanna Maria 99 
Louwers, J. -, aannemer 207 
Lubbers, R. 123 
Lucvens, Anna 99 
Luftwaffe 92,141,144,150 
Luijten, Peeter 19,29,34,38 
Luik, land van 76 
Luik, prinsbisdom 80 
Luiksgestel 80-81,86-87 
Lusdonk, Francis Jacob van de 

(-, alias Wolf) 19 
Luxemburg 150 

M 
Maas 145,149 
Maasbrug (Grave) 90 
Maastricht 81,179 
Maerlant, Jacob van 77 
Maerselaer, Dielis van de 100 
Maerselaer, top. Best 109 
Mans, Caspar schoolm. in Oerle 79 
Marcq, Leonard de -, secr. van 

Oi. 16,45,157 
Mareno (Italië) 64 
Mariakerk (Oirschot) 10 
Marken 61 
Market Garden, operatie 87,90,146 
Masius, Johannes -, kanunnik 9 
Mechelen 124 
Mechelskamp, top. Oi. 42-43 
Meeren, J.C.M. van der 196 

Meeren, J.G.A. van der 197 
Meerveldhoven 83,89-90,145,196-197 
Meervenne, Aleijt van de -, e.v. 

Jeroen van Aken (Jeroen Bosch) 105 
Meervenne, Geertruit van de -, e.v. 

Paulus Wijnants 105 
Meervenne, Goijaert Goijaert van de  105 
Meervenne, Goijaert van de 105 
Meeuwis en Zn. -, firma 213 
Meeuwis, H. 213 
Megen 80-81 
Meierij 125-127,129,131,174,180 
Meijerijsche Courant 167,205,207, 

209,211 
Meijers, Hendrik 159-161,214 
Meijers, Willem 159 
Melis, Peter Cornelis 
Mengelen, Gerart rentm. van het 

kapittel van Oi. 11 
Mercx, Petrus 67-68  
Merode - Westerlo, Jan IX van 175 
Merode, Anna van 179 
Merode, Floris van 127,129,131 
Merode, Hendrik 1 van 172 
Merode, Hendrik II van 127-129,179 
Merode, Margriet van 179-180 
Merode, Maria van 128,129,179 
Merode, Ricalt V van 129,172,179 
Merode, Rycalt VI van 127,172-176, 

180-181 
Mertens, Cornelis Adrianus 

-, notaris 211-212 
Merwede 138 
Messing, Frans 165 
Messing, Johanna Francisca -, c.v. 

Augustinus Teurlincx 61,160,162-165 
Metser, Aleijdis, e.v. Johannes 

Guillelmus de - 102-103 
Metser, Anthonij de 29 
Metser, Jan de -, secr. van Oi., 

notaris 102-103 
Metser, Jan Baptist de 130 
Meulencamp, top. Oi. 36,38,43 
Mickers, Frans Peter 100 
Middegaels, Ida Jasper -, e.v. Pauwels 

Peter Neggers 18 
Middegaels, Jasper Scrvaes 18 
Middegaels, Servatius 18 
Middelbeers 143 
Middelbeers, past. van 6,9 
Middelburg 80 
Mikkers, n.n. -, agent 97,148  

Militair Gezag 138,144,146,148 
Minckelerplein (Eindhoven) 94 
Moerdijk 138 
Moergestel 104,138 
Molders zie Aerts 
Molenstraat (Oirschot) 161 
Mombeecq, mevr. de 28,34-35 
Monden van de Rijn, departement 81 
Mondragon, n.n. 173 
Monte Cavi (Italië) 64 
Montgomery, B.L. 86-87 
Moonen, Jan Lambert 37 
Moor, E.G. de -, lid DB SRE 118 
Mooren acker, top. Oi. 35-36 
Moost, top. Oi. 38 
Morenkuiltje, top. Oi. 28 

van den 
-, e.v. Jaspar Paulus Neggers 16, 

19-21,26 
Morselaer, Martinus Corsten van de 

borgem. in Oi. 19,35-36,39-43 
Moses, Maria Leonardus 103 
Muggenhool (Veldhoven) 143 

N 
Naastenbest 109 
Namen 172,174,179,181 
Napoleon 81,153 
Nazareth, Huize (-, Best) 48 
NBKS 182 
Nederland 50-61,159-160 
Nederlanden 80,172-173,176 
Nederlands Hervormde Gemeente, 

(Oirschot) 204 
Nederlandse Spoorwegen 211-212 
Neerijnen 205 
Neerpelt (Belgie) 86,90 
Neggers, Adriaan Francis 21,37-38 
Neggers, Adriaan Rumoldus 28 
Neggers, Antony 29,37 
Neggers, Elisabeth 25,28 
Neggers, Elisabeth -, e.v. Arnoldus 

Lambertus Huijskens 21 
Neggers, Francis 21,26,28-29,34-38, 

43,45 
Neggers, Gaspar Francis 21,35-36 
Neggers, Hendrik Francis 21,28,36-37 
Neggers, Ida -, e.v. Goijaert 

Coppens 19,21,26 
Neggers, Jaspar Paulus 16,18-21,24-28, 

34-43 
Neggers, Maria 28 

44 Morselaer, Elisabetha Martens 

11 
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Neggers, Maria e.v. Peter 18 
Neggers, Marianna 21,26,28,45 
Neggers, Martinus 20-21,26,29,43,45 
Neggers, Pauwels Peter (-, alias 

Wolvers) 18,34 
Neggers, Peter 18 
Neggers, Peter 28,36 
Neggers, Peter Francis 21 
Neggers, Peter Jaspar  21,26-27,38-43,45 
Neggers, Petronella 28 
Neggers, Theodorus 28 
New York 213 
Niehoff, Henrick orgelbouwer 8 
Nieuwstraat (Oirschot) 18,161,163-167 
Nijmegen 81,90,146,149 
Ninaber, n.n. 48 
Noord Brabant 80-82,87,138,146,148,159 
Noord-Brabanter, krant 74 
Noord-Brabantlaan (Eindhoven) 84 
Noord Holland 196 
Noord Kempenland, Streekarch. 4,116,155 
Noordzee 150 
Normandie 87,149 
Notel, herdgang 20-21 
NSB 137,148 
Nuenen 96 
Nuijens, J. 213 

0 
Odulphus, Sint 50-56 
Oeffelt 81 
Oekel, Johan van -, notaris 108 
Oerle 4,76-79,83,89,130, 

138-140,142,145 
Oirschot passim 
Oirschot, college van B.en W. 166, 

203-204,207,212 
Oirschot, kapittel (div. functies) 

5-11,43,51-56,131,153-154 
Oirschot, schuurkerk 18 
Oirschotse Heide 142 
Oirschotse Stoelenfabriek, N.V. 213 
Oirschotsedijk (Eindhoven) 94 
Oi sterwijk 126,155-156 
Oostenrijk 213 
Oostenrijkse Nederlanden 81 
Oosterbeek 146 
Oosterhout 77 
Oostrom, Frits van 77 
Oost-West-Middelbeers (Beerzen) 79 

116,160 
Oppergelder, Staats 81  

Oranje, Willem van 175 
Oss212 
Ossch, Dirks van 104 
Ossch, Peter Ariens van 109 
Ostade, Goffaerdus van -, kanunnik 56 
Ostayen, Willem Henrick Gevaerts 

van -, schepen in Oi. 128 
Ouden Beempd, top. Best 109 
Oudenhoven, n.n. 68,74 
Oudmunster, kapittel van (-, 

Utrecht) 51-54 

P 
Palmer, luitenant 139 
Papenvoirt, top. Oi. 28-29,36,108,110 
Pardo, A ldao 34 
Parma 175 
Partisanen Actie Nederland 83-84, 

86,94-97,137-140,143-147,150 
Pavia 61 
Peel- en Kempenbode 167 
Peel- en Kempenland, kwartier 130 
Peer, Mie 71 
Pekelharing, A.J. 83 
Pepijn de Korte, koning der Franken 61 
Peroneth, Friderick -, heer van Renaix 176 
Peter Leeuwen acker, top. Oi. 34 
Peters, Magdalena 99 
Petershem, Danel van -, roedrager 10 
Petri, Catharina 99 
Petri, Joes 99 
Philippart, Anton 166 
Philippart, B.H. 204 
Philips II 172-173 
Philipsfabriek 84,88,144,147,149 
Piemonte (Italië) 61 
Pius IX, paus 61 
Pol, M. van de 204 
Polen 213 
Poll, Anneke Jansen van de -, e.v. 

Francis Neggers 28 
Priemekampke, top. Oi. 42 
Provincialeweg (Veldhoven) 84 
Pullebracken, top. Oi. 34-35 

Q 
Quakelaer, Adam -, secr. van Eersel 128 

R 
Raad van Brabant 100,106,124,126, 

128-131,180 
Raad van State 173  

Radio Oranje 142,144 
Ravenstein 80,81 
Red Ball-route 150 
Regio Eindhoven(-Kempenland), 

streekarchief, rayondepot 116 
Renaix, heer van zie Friderick 

Peroneth 
Requesens 173 
Riethoven 11 
Rijckers, Henrica -, e.v. Jan Kathreels  79 
Rijken, C. 79 
Rijkesluisstraat (Oirschot) 156-161 
Rijn 90,146 
Rijth, Cornelis van der -, 

orgeltrapper, koster 8,102 
Rocco di Papa (Italië) 62-64 
Rodeken, ten -, leengoed 101-102, 

105-107,109 
Roeffen, Joris Jan 104 
Roermond 149-150 
Roij, Daendel de 37 
Roij, Gerart Henricks de 103 
Roij, Jan de 28 
Roij, Jan Daniels de 109 
Roij, Jasper Adriaen de 28 
Roij, Jenneke de -, e.v. Adriaen 

Schijntjens 111 
Roij, Peter van 37 
Roij, Willem van 37,41 
Romagna (Italië) 61 
Rome (Italië) 61-62,64,67-68,71-72 
Rooij, Aert van 35 
Rooij, Gijsbert Aerts de 106 
Rooij, Hendrik Gijsbert de 106 
Rooij, Leendert van 19 
Rooms Katholieke Vereniging van 

Fabrikanten van Oirschotse 
Stoelen 213 

Rotterdam 137 
Rotto Frato (Italië) 62,64 
Royal Air Force 141 
Rusland 213 
Rutgers, Jan 76 
Rutgers, Jan -, roedrager 10 
Rutgers, Mayken, e.v. Jan 76 
Rutten, Marcelis roedrager 10 

S 
Saint Giovanni 62 
Salasar, Gabriel von 176 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

(-Kempenland) 116  

Sande, Antonius Henricks van de 103 
Sande, Bernt Ariens van de 109 
Sande, Lambert Andries van de 103,109 
Sandleegt, top. Oi. 24,34 
Schats, André 87-88,90,145,147 
Scheepers, café (-, Zeelst) 84,95,139 
Scheijntjes, Ariaan Dielisse 44 
Schelde en Maas, departement 80 
Schelde-Maaskanaal 84 
Schellekens, Jan Baptist 29,34-35,38 
Schepens, Hendrick Andries -, 

pres. schepen van Oi. 20 
Schepens, Petronella Hendrik -, e.v. 

Gijsbert Aerts de Rooij 106 
Schepens, Wilhelmus Hendricks 40 
Schepens, Willem Niclaes 107 
Scherpenering (Veldhoven) 78 
Schijntjens, Adriaen 111 
Schilte, A. 213 
Schoot, Henrick van de -, 

kapittelnotaris 9 
Schoot, Johanna Henricus van de -, 

e.v. Dirk Jan Legius 111 
Schoot, Peter Henrickszoon van der -, 

schepen in Oi. 127 
Schoot, n.n. van de -, kanunnik 56 
Schraets, Adriaen 37 
Schraets, Laureijs 38 
Schraets, Maria Geerlinc -, e.v. 

Martinus Corsten van de Morselaer 19 
Schutskooij(acker), top. Oi. 28,34-35,38 
Scolckx, Gelinck 107 
Secretaris-acker, top. Oi. 34 
Seelen Camp, top. Oi. 36,43 
Sijkens, Aert Jan Aert 110 
Sijkens, Jan Aert 108 
Sijkens, Maria Johannis Aert -, e.v. 

Jan Aert Legius 99,108,110-111 
Sint Ambrosiusgilde (Oirschot) 131 
Sint Anna fundatie (Oirschot) 101 
Sint Anna gilde (Best) 48 
Sint Annakapel (Best) 48,104 
Sint Catharinakerk (Den Bosch) 99 
Sint Jan Pauluskerk (Rome) 69 
Sint Jorisgasthuis (Oirschot) 9,204 
Sint Laurentiuskerk (Rome) 69 
Sint Odulphusgilde (Best) 51 
Sint Odulphuskerk (Best) 104-105 
Sint Oedenrode 90,93,126,131 
Sint Petruskerk (Oirschot) 8,10, 

18,54,56,105,123,158,161-162,184 
Sint Pieterskerk (Turnhout) 155 

13 
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Sint Sebastiaangilde (Oirschot) 7 
Sint Stephanuskerk (Rome) 67-68 
Sint Truiden (België) 50,76 
Sittart (Oerle) 78 
Slegen, Lib (Liesbeth de Lege) -, e.v. 

Jan Leemans 110-111 
Sliffert (Veldhoven) 92,143 
Slot, 't (-, Zeelst) 92 
Smetsers, Catharina -, e.v. Hendrik 

Teurlincx 157-159 
Smetsers, Daniel Willem 101 
Smetsers, Peter 160 
Smit, Anna Henricus Dielis Dircx de -, 

e.v. Joannes Legius 103,112 
Snellaerts, Cornelis Willems 37 
Snepscheut, Leendert Hericks van de 100 
Soetens, Felix 44 
Soetens, Jan Willem -, schepen in Oi. 44-45 
Somers, Anthonij 201 
Somers, Johan 27 
Son 90-91,96-97 
Spaan, Rutgheer 105 
Spaapen, Piet 67-68,74 
Spanje 87 
Spoordonk, herdgang 20,43,102,156 
Sroijen, Gerit Gerit 100 
Staayakker, top. Best 104,109 
Stans, Frans 74 
Staten Generaal 8,48,172-173,176 
Stavoren 50 
Steen, Antiquiteiten van der 182,185 
Stephanus II, paus 61 
Stevens, Godevaert kapittelnotaris, 

past. van Middelbeers 9 
Stichting Historisch Erfgoed 

Veldhoven 83 
Stockelmans, Herman 127 
Stockelmans, Jan Wouter 104 
Stoelen- en Meubelfabriek, v/h A. Tret, 

fa. 213 
Straten, Aert Wernaerts van der 128 
Straten, herdgang 48,52,111-112 
Suijskens, Paulus 27 
Susteren, Henricus Verwitse van 99 
Sweerts de Landas, Carel Hendrick 111 
Sweerts de Landas, Jacob Dirck 

heer van Oi. 19 

T 
Tafel van de H. Geest (Oirschot) 156 
Teurlincx, firma Gebr. (A.) 155, 

163-167,204-205,207,209-215 

Teurlincx en Meijers, firma C.H. 155, 
157,161,163-165,205,210,213-214 

Teurlincx, Aert 156 
Teurlincx, Antonetta Maria -, e.v. 

Josephus Adrianus Briaire 210-211 
Teurlincx, Antonius Johannes 

Laurentius zouaaf 61,71,74,162,207 
Teurlincx, Augustinus 155,156 
Teurlincx, Augustinus 61,155,159-164, 

213-214 
Teurlincx, Augustinus Johannes 

Jozef 211-212 
Teurlincx, Carolina Josephina 211 
Teurlincx, Catharina Francisca 74, 

163-165 
Teurlincx, Cornelia 157 
Teurlincx, Cornelis 155-158,160 
Teurlincx, Cornelis Gerardus 161-166, 

203-207,209-210,215 
Teurlincx, Cornelis Hendrikus 211-212 
Teurlincx, Cornelis Jacobus 155,158-161, 

214 
Teurlincx, Franciscus Antonius 211-212 
Teurlincx, Franciscus Josephus 162-164, 

207 
Teurlincx, Frans 156 
Teurlincx, Hendrik 157-159 
Teurlincx, Henricus 155 
Teurlincx, Jan 71,74 
Teurlincx, Jan 157-160 
Teurlincx, Johanna Louise (Anna) -, 

e.v. Johannes J. van den Berg 161,211 
Teurlincx, Johannes Hermanus 211 
Teurlincx, Kees 71,74 
Teurlincx, Louis 157-158 
Teurlincx, Maria Adilia -, e.v. 

Wilhelmus van Beers 157 
Teurlincx, Maria Cornelia 155 
Teurlincx, Maria Francisca 211 
Teurlincx, Maria Theresia 156 
Teurlincx, Maria -, e.v. Hendrik 

Meijers 158-159 
Teurlincx, Martina 158-159 
Teurlincx, Peter 158-160 
Teurlincx, Petrus 155 
Teurlincx, Willem Antonie 162-165 
Thievoort, top. Oi. 37 
Thomas, Luycas -, schepen in Oerle 76 
Tiber 68 
Tilburg 74,87,130,139-140,162,211-212 
Timmermans, Eijken Henrick -, wed. 

Peeter Luijten 19,29,34,38  

Tivoli (Italië) 71-72 
Toirkens, Aleijt -, e.v. Jan de Metser 102 
Toirkens, Anneke -, e.v. Gerard Jan 

Goossens 102 
Toirkens, Dirck  kapittelnotaris, 

roedrager 9-10,101,104,106,108 
Toirkens, Henrick 102,104 
Toirkens, Ida -, e.v. Jan Aert 

Legius 99,101-108,111 
Tongeren (België) 76 
Torenstraat (Oirschot) 116,118 
Tormans, Christina -, e.v. Augustinus 

Teurlincx 156 
Toterfout (Oerle) 78 
Tret, A. -, firma 213 
Tromp, Jaspar du 28 
Tuijnendonc, top. Spoordonk 20,43 
Tuindorp de Burgh, Eindhoven 196 
Tuleman, laci -, clericus 56 
Turkens, Catharina, wed. Theodorus 103 
Turnhout (België) 150,155-156 
Tweede Wereldoorlog 200 

U 
Uden 90,146 
Ulenburg (Den Bosch) 99 
Umbrië (Italië) 61 
Utrecht (bisdom) 50-53,211-212 
Utrecht, kriegsgericht 147 

V 
Valck, pedagogie Univ. Leuven 100 
Valkenswaard 86,90 
Varik 205 
Veghel 90 
Velde, Henrick Corstiaens van der -, 

matricularius 9 
Velden, G.N. van der 78 
Veldhoven 4,83-87,91,116,118, 

139,145-148,150,196-197,200 
Ven, Albertus van de 28 
Ven, Aleijt van de 103 
Ven, Arnolda van de 103 
Ven, Catharina van de 103 
Ven, Hendrik Jan van de -, pres. 

schepen van Liempde 102,106,109 
Ven, Ida van de -, e.v. Peter van de 

Biggelaar 103 
Ven, Jan van de 102 
Ven, Jan Hendriks van de 106 
Ven, Jan Willems van de -, 

koopman 20  

Ven, Marten van de 103 
Ven, Willem van de -, kapittelnotaris 9 
Ven, Willem van de -, zangmeester 7 
Ven-Lommers, Toke van de 98 
Venlo 87 
Venner, G.H.A. 179 
Verhoeven, Aert Aerts 100 
Verhoeven, Arien Aerts 100 
Verhoeven, Cathalijn Aerts -, e.v. 

Jan Gerit Goossens 100 
Verhoeven, Heijlke Aerts -, e.v. 

I Leendert Henricks van de 
Snepscheut, II Anthonij Goorts 
van den Bergh 100 

Verhoeven, Henrick Aerts 100 
Verhoeven, Henricus Arnoldus 103 
Verhoeven, Lijske Aerts 100 
Verhoeven, Maijke Aerts e.v. 

Frans Peter Mickers 100 
Verhouden, Fa. Gebr. 215 
Verrenbest, herdgang 100,109 
Verrijt, Anthonius  zangmeester 7 
Verrijt, Jan Baptist -, organist 7-8 
Verrijt, Petrus 108 
Verrijt, Wouter Lodewijcx 104 
Verschout, Gisbert zangmeester 7 
Verschueren, Ida Jan Gijsberts -, e.v. 

Jan van de Ven 102 
Verspeek, Maria Helena -, e.v. Cornelis 

Johannes van Kempen 212 
Verwoerd, firma A.S. 205 
Vessem 79,125,128 
Vessem, past. van 6,11 
Vissers, Gerrit 71 
Vlaanderen 76 
Vlaanderen, Staats 81 
Vladeraccus, Joannes zangmeester 7 
Vladeraccus, Petrus -, past. van Oi. 7,9 
Vlemmincx, Adriana Maria -, e.v. 

Willem Antonie Teurlincx 165 
Vlemmincx, Maria 43 
Vlemmincx, Marten -, rentm. van het 

kapittel van Oi. 11 
Vlemmincx, Rogier Bernarts 157 
Vlierden, Charles van -, schout 127-128 
Vlut (Oerle) 78 
Vocht, H. de -, secr. van Oi. 202,204 
Vogel, Jan Jansen -, orgeltrapper 8 
Vollenhoo, Lubertus van -, rentm. 

van het kapittel van Oi. 153-154 
Voorn, Jan Splinter van -, rentm. van 

de contiscatien 174-175,180-181 
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Enkele luidklokken in onze omgeving, uit de 15e en /6e eeuw, 
van de groep Mechelse gieters: 

Westerhoven 

Hoogeloon 
Riethoven 
Steensel 
Strijp 
Reusel* 
Hoogcloon* 
Vessem* 

1556 Peeter van den Ghein 
1442 Jan Zeelstman 
1435 Jan Zeelstman 
1478 Wouter Kaerwas (Quaeywas) 
1495 Wouter Kaeiwas (Quaeywas) 

1462 Jan Zeelstman 
1462  Waghevens 
1476 Gauthier Quaeywas 
1441 Jan Zeelstman 

(* nu niet meer aanwezig of verblijfplaats onbekend) 

16 

Voorne 77 Winandi, Maria Paili 99 
Voort, top. Best 109 Wintelre 139,143 
Vorst Hoofken, top. Best 104 Wintelre, past. van 6,11,56 
Vos, Jan Wilhem rentm. van het Witte Dorp (Eindhoven) 196 

kapittel van Oi. 11 Woensel 212 
Vos, Johannes -, matricularius, past. Woensel, Francis van 38 

van Oi. 8-9 Wolvers zie Neggers 
Vos, Rutger matricularius 8 
Vos, Wilhem rentm. van het 

kapittel van Oi. 
Vossen acker, top. Oi. 
Vries, n.n. de 
Vrij Nederland, krant 

11 
27-28 

145 
147 

Zandoerle 78-79 
Zeeland 80-81,149 
Zeelst 4,78,83-84,87,89,92, 

94-95,137-140,142,144-149 
Vrijthof, Oirschot 27,124 Zeelsterstraat (Veldhoven) 84,91,94 
Vroom, Antony de -, timmerman 37 Zeeuws Vlaanderen 87 
Vroonhoven, Johanna Maria Wilhelmina Zegeplein (Turnhout) 156 

van -, e.v. Gerardus W. van Zeist, A. van 213 
Kempen 212 Ziegler, n.n. 147 

Vucht, Henrick Ariaenszoon Zuid, Peter 84 
past. van Oi. 6 Zuid Holland 84 

Vueghts, Helena 155 Zuid-Oost Brabant, Streekarchief 116 
Vuurdoornplein (Best) 52 Zuidelijke Nederlanden 175 

Zwaan, hotel-cafe-restaurant, 
Oirschot 201 

Waal 146,149 
Waalbrug (Nijmegen) 90,146 
Waalwijk 126,145 
Waemel, Johan van 19,26-27 
Waerden, Wouter Gielis van der 103 
Walik 11 
Walraven, Johanna -, e.v. Rogier 

Bernarts Vlemmincx 157 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

ministerie van 165 
Weebosch 86 
Weert 145,150 
Welschap (Veldhoven) 89,141,146 
Werff, Guilliam van der 19 
Wertheim, Georg Freundt von 178 
Westerlo (België) 174-175,180 
Westerschelde 144 
Weygergancx, Dirck -, kapelaan in Oi., 

basconter 7 
Wijnants, Paulus 105 
Wijnants, Postulana 105 
Wildeman, huis te Oirschot 108,110 
Wilhelmina Gasthuis, Amsterdam 147 
Wilhelminakanaal 25,143 
Willem I, koning 25 
Willems, Jaspar -, schepen in Oerle 76 
Willems, Job -, schepen in Oerle 76 
Willemstad 130  
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Vooral vanwege de klokkenroof door de Duitse bezetter tijdens de laatste wereld-
oorlog (1940-1945) zijn vele oude klokken omgesmolten of anderszins verloren 
gegaan. Als door een wonder bleef de klok van Zeelst behouden8). 

Conclusie 
Voor wat betreft de klok in de toren te Zeelst concluderen we, dat versieringen, 
plaquettes, tekst en ouderdom van de klok, evenals de gieter, geen uitsluitsel geven 
over de vraag over het hoe en waarom van deze klok in Zeelst. 
Zeer aannemelijk is, dat deze klok steeds in Zeelst is geweest. Immers niet lang na 
1551, in 1568, brak vooral voor de Zuidelijke Nederlanden een politiek en gods-
dienstig onrustige tijd aan die gekenmerkt werd door allerlei krijgshandelingen 
van de 80-jarige oorlog. In de hierna volgende jaren, tot 1796, eigenden de Staten 
Generaal zich alle geestelijke goederen en inkomsten toe. Het beheer en het toe-
zicht was opgedragen aan de rentmeester van de geestelijke goederen. In geval van 
reparatie, aankoop of vernieuwing van onder andere de luidklokken in de kerkto-
rens, moest men zich eerst om toestemming wenden tot de Raad van State in Den 
Haag. In de archieven van deze instelling of in andere archieven vonden we geen 
aanwijzing die informatie verschaft over de betreffende luidklok. In 1873 is het 
kerkgebouw van Zeelst vervangen door een geheel nieuw gebedshuis, het tegen-
woordige. De klok heeft de verhuizing meegemaakt. De eerste vermelding van de 
Salvator Mundi' is een publikatie uit 1883-1884, van de Zeelster hoofdonderwij-
zer Jacq. Cuijpers. Hij publiceerde de tekst die op de klokwand staat9). 

NOTEN 

1) Een Vera-icoon komt ook als klokdecoratie voor, onder andere op de door Johannes 
Reborch in 1399 gegoten klok; deze bevindt zich in de collectie van St. Annen 
Museum Lijbeck en op de klok te Berkel uit 1524, gegoten door Moer. (Deze vermel- 
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ding van de klok te Berkel danken wij aan een vriendelijke mededeling van drs. Elly 
van Loon-van de Moosdijk, conservator Nationaal Beiaardmuseum Asten.) 
Vooral in Duitsland en Denemarken zijn op grote schaal decoraties op klokken aange-
troffen, in veel gevallen gebruikte de klokgieter hiervoor een pelgrimsinsigne. Ook in 
Nederland zijn hiervan enkele voorbeelden bekend (op klokken te Jelsum, Wyckel, 
Witmarsum en Swichum). (Zie Baart e.a., p. 386-387.) 
Rome was de bedevaartsplaats voor de Doek van Veronica, omdat de relikwie van de 
zweetdoek in de St. Pieter bewaard werd. De icoon op de Zeelster klok vertoont geen 
kenmerken van een pelgrimsinsigne: nl. plaatsen waar een gaatje zou hebben gezeten 
ter bevestiging op hoed of jas. 

2) De massa wordt ook opgegeven als zijnde 730 kg. Uit vergelijking en berekening door 
het Beiaardmuseum blijkt deze opgave te royaal. 

3) De gelijkheid van afbeelding, evenals die onder nr. 1, kan betekenen, dat Waghevens 
en Van den Ghein reliëfs gezamelijk gebruikten. 

4) Deze gelijkheid van afbeelding kan betekenen, dat een reliëf generaties lang in de 
familie bleef. 

5) De afbeelding die stond op de klok van Baarle-Hertog had een grovere detaillering. 
Opvallendste verschillen zijn verder: het dak van het huisje steekt verder naar voren en 
heeft een horizontale lijnenstructuur en de H. Maagd heeft een nimbus rond haar 
hoofd. Op onze afbeelding staat ter linker zijde van Maria een stok met een spinrok-
ken. Deze stok is op de klok van Baarle-Hertog een staander voor het dak van het huis-
je en boven in de afbeelding is geen figuur van God de Vader; op deze plaats zien we 
een vleugel van de engel met daarnaast een ster. 

6) Steurs, p. 53 (in dit werk ook een afbeelding van de zerk). 
7) Doorslaer, 1910(a), p. 9 (hierbij ook een afbeelding van de zerk, waarschijnlijk over-

genomen uit Steurs). 
8) Bijnen, 1986 en Bijnen en Kuijpers, 1988. 
9) Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1883-1884), 

kolom 80. 
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Naschrift 
Na het ter perse gaan van bovenstaand artikel, ontvingen wij van drs. Elly 
van Loon-van de Moosdijk, conservator van het Nationaal Beiaardmuseum 
te Asten, nog gegevens die ons in staat stelden de achtergrond van de pla-
quette met voorstelling van de H. Familie op de klok van Baarle-Hertog 
meer toe te lichten (zie afbeelding 4 en 5 en noot 5). De bewuste klok hing 
in de Sint Remigiuskerk en werd, zoals wij reeds vermeldden, in 1943 tij-
dens W.O. II op last van de Duitse bezetter gevorderd. 
Van de versieringen op deze klok zijn indertijd gipsafdrukken genomen. 
Een foto van deze afdrukken berust in het KIK te Brussel, nr. A 16454. Eén 
van de gipsafdrukken op deze foto toont een voorstelling van de H. 
Familie, exact gelijkend op die van onze klok uit Zeelst. (Wanneer de klok 
uit Baarle-Hertog gegoten is, konden we niet achterhalen en blijft dus voor-
lopig nog onbekend. Deze vraag is mogelijk bij een uitvoeriger onderzoek, 
waarbij de gelijkenis van afbeelding een rol kan spelen, te beantwoorden.) 
Na de oorlog, in 1954, is bij de firma Eijsbouts een nieuwe klok gegoten. 
Toen zijn op de klokwand de vroegere versieringen gereproduceerd, waar-
bij de gipsafdrukken dienden als 'voorbeeld'. Omdat André Lehr de pla-
quettes van de nieuwe klok interessant vond, heeft hij ze in brons laten gie-
ten. De plaquettes geven echter niet de juiste weergave van de gipsafdruk-
ken, maar zijn een interpretatie daarvan. U kunt ze daarom niet vergelijken 
met Uw klok uit 1551 (sic). 
Deze bovenstaande toelichting lost het raadsel van verschil in uitbeelding 
van dit reliëf van Baarle-Hertog met dat van Zeelst op. Verkeerden wij eer-
der in de mening, dat de replica die berust in het Beiaardmuseum vervaar-
digd is met cle originele gipsafdruk van de klok van Baarle-Hertog uit 
1943; mi is duidelijk, dat de 'kopie' in het Beiaardmuseum een interpreta-
tie van de gipsafdruk is. 
J.B. 
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III. KEMPISCHE CURIOSA 37 

DE BEELDSNIJDERS VAN DE OIRSCHOTSE 
KOORBANKEN 

door J. Lijten 

In 1982 stiet collega L. v.d. Mierden op een contract tussen Jan Borchmans, de 
aannemer van het Oirschotse koorgestoelte, en de beeldsnijder Cornelis die 
Neve)) In het contact, dat wij onmiddellijk opnamen met Martien Coppens, zei 
deze spontaan `de tweede beeldsnijder'. Uit het verdere gesprek bleek, dat hij 
ervan overtuigd was, dat er meerdere beeldsnijders aan de Oirschotse koorbanken 
hadden gewerkt.2) Hij zou zich nog eens goed bezinnen op de argumenten, die 
hem destijds tot deze opvatting gebracht hadden en de foto's nog eens goed bekij-
ken. In een vervolggesprek na een paar maanden in de rustige sfeer van zijn 
woning aan de Gestelse Laagstraat hebben we de argumenten ampel overwogen 
en heroverwogen. In de vele tientallen uren, die Martien Coppens in de jaren veer-
tig had besteed aan het bestuderen van het beeldsnijwerk en het heroverwegen 
daarvan in de vele uren, dat hij moest wachten op de juiste lichtval op het te foto-
graferen fragment, was hem duidelijk geworden, dat er bij de totstandkoming van 
het kunstwerk een opmerkelijk verschil te constateren viel in de voering van bei-
tel en guts. De onontkoombare conclusie was, dat er drie beeldsnijders van ver-
schillende geaardheid en vakmanschap aan het werk geweest waren. 
Helaas heeft de zeer gewetensvolle kunstenaar, die Martien Coppens was, door het 
vele werk tot het einde van zijn leven zijn voornemen niet meer kunnen uitvoeren, 
om de talrijke uitvergrotingen te maken, die deze zienswijze overtuigend zouden 
adstrueren. 
Dit overwegende komt ons in herinnering, dat ook J.S. Witsen Elias in zijn dis-
sertatie over de Nederlandse koorbanken aangaande die van Oirschot constateert: 
`Ook in deze banken (evenals in Aarschot) zijn de handen van verschillende kun-
stenaars te onderscheiden'. Aangezien het verschil in stijl niet groot is, veronder-
stelt hij, 'dat twee of drie kunstenaars, uit eenzelfde atelier afkomstig, eraan werk-
ten'. Het opvallendste verschil constateert hij in de twee vleugels, die enerzijds de 
boom van Jesse met de koningen van Juda en anderzijds de sibyllen voorstellen, 
waarbij hij de hoogste kwaliteit toekent aan 'de meester der sibffien'.3 ) 

De vraag dringt zich op, of er historisch gezien enige aanwijzing is voor drie 
beeldsnijders. 
In een contact met pater Gerlach in 1982 wees deze ons op zijn publicatie over 
Enige Bossche beeldhouwers, waar blijkt, dat beeldsnijder Aert van Oirschot in 
1509/10 juist klaar gekomen was met de stoffering van het grote Lieve-
Vrouweretabel en dat het heel goed mogelijk was, dat deze daarna door 
Borchmans was aangetrokken als beeldsnijder aan de Oirschotse koorbanken.4 ) 
Wij hebben daarnaast zekerheid over meester Cornelis die Neve, vermoedelijk uit 
de bekende Antwerpse beeldsnijdersfamilie. Hij is zeker de hoofd-beeldsnijder 

geweest, zoals blijkt uit het contract tussen Jan Borchmans, de aannemer van het 
geheel, en hem. We zullen dit contract zo moeten verstaan, dat het koorgestoelte 
in grote lijn, het timmerwerk, klaar was en dat enkel nog diverse snijwerkstukken 
gemaakt en in het geheel geplaatst moesten worden. Die afwerking liet Jan 
Borchmans over aan Cornelis die Neve op 22 december 1510, zodat hijzelf elders 
werkzaam kon zijn. Deze afwerking heeft niet zo lang meer geduurd, want op 8 
februari 1511 tekende Jan Borchmans de kwitantie voor de eindbetaling.5) 
Als derde beeldsnijder komt ons inziens in aanmerking Werner Janszoon die 
beeldsnijder, die in de Oirschotse archieven speurbaar is van 1530 tot 1553, maar 
er al veel eerder gewoond zal hebben. In de jaren 1530 - 1535 is hij gemoeid in de 
erfdeling van de nalatenschap van de priester Jan de Ronde.6) Hij was gehuwd met 
Aleyt dochter van Jorden die Metser7) hij wie hij een zoon had, 'meester Jan 
Werner Beeldscnijerssoen', die in 1537 reeds gehuwd was met Marieke Corstiaen 
Gielisdochter,8) en een dochter Marie.9) 
In 1532 was Werner getuige hij het testament van Gysbrecht Mertenszoon 
Vlemmincx.") ) In 1553 wordt hij in een haardstedentelling vermeld als arm.1 0 Hij 
zal dus tijdens zijn werkzaamheden aan de koorbanken in Oirschot getrouwd zijn 
en zich daar blijvend gevestigd hebben. 

Als werkhypothese zouden we willen stellen, dat Arnt van Oirschot de meester is 
geweest van de koningen, meester Cornelis die Neve de meester van de sibyllen, 
van wie Witsen Elias zegt, dat zijn beelden 'niet de beste werken der beeldhouw-
kunst van Middeleeuwen en Renaissance kunnen wedijveren'.12) Werner Janszoon 
zal vermoedelijk nog jong geweest zijn en hoofdzakelijk de minder belangrijke 
werken en klusjes hebben moeten opknappen. 

De bedoeling van het Oirschotse kapittel, dat zijn koorgestoelte 'in alle werck 
beter, properden ende netter dan dair ten Bosch is' zou moeten zijn,' 3) wordt door 
Witsen Elias gehonoreerd in zijn opmerking: 'Het Oirschotse koorgestoelte vormt 
een knooppunt in de ontwikkeling der Noord- en Zuid-Nederlandsche beeldhouw-
kunst' (De overgang van Gothiek naar Renaissance). Deze ontwikkeling acht hij 
`een voortzetting van de in Oirschot begonnen nieuwe kunst'.14) 

Helaas kunnen wij enkel nog daarvan genieten in de sublieme fotografische weer-
gave. 

NOTEN 

1) Oirschots schepenprotocol van 1510, tol. XIX. Zie bijlage 
2) Pater Concordius van Goirle en Martien Coppens, De koorbanken van Oirschot, 

Eindhoven 1941. 
3) J.S. Witsen Elias, De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance, 

Amsterdam 1937, blz. 108. 
4) Pater Gerlach, 'Enige Bossche beeldhouwers ten tijde van Jeroen Bosch', in Varia 

Historica Brabantica IV (1975), blz. 367 e.v. 
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5) De akte van aanbesteding van het koorgestoelte en het verslag van de betalingen zijn 
afgeschreven in R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 1, fol. 78 - 80v° en gepubliceerd door 
Witsen Elias in zijn dissertatie maar met verscheidene fouten. Pater Gerlach merkte 
daarover reeds op: '... is voor een verbeterde uitgave vatbaar!' (noot 97) Zo blijkt o.a. 
een betaling door het kapittel gedaan te zijn aan 'meester Cornelis'. Witsen Elias 
maakt daarvan: 'meester Jannes'. 

6) Oirschots schepenprotocol van 1530, fol. LXXXVIv°; 1531, fol. XXIX, LXIV e.v.v.; 
1535, fol.LXXIX. 

7) Oirschots schepenprotocol van 1539, fol. VIllv°. 
8) Oirschots schepenprotocol van 1537, fol. LXIV. 
9) Oirschots schepenprotocol van 1541, fol. LXXIVvO. 
10) Afschrift: Archief fundatie Vlemmincx, ongenummerd. 
11) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 312, blz. 11. 
12) Witsen Elias, De koorbanken, blz. 108. 
13) Witsen Elias, De koorbanken, blz. 99 (gecorrigeerd). 
14) Witsen Elias, De koorbanken, blz. 139 e.v. 

BIJLAGE 

1510.12.22 Oirschot 

Contract tussen meester Jan Borchmans, aannemer van het koorgestoelte en mees-
ter Cornelis die Neve, beeldsnijder, omtrent het afwerken van het Oirschotse koor-
gestoelte. 

Minuut: Oirschots schepenprotocol van 1510, fol. XIX. 

Meester Cornelis die Neve, beeldsnijder, heeft ten heyligen geswooren ende ver-
loeft, ongeportert, ongheclergijt, omgevrijt ende met ghenen rechten, prevelegiën 
noch indulten te behelpen, noch tegen te seggen, hy en sal voldoen meester Jannen 
den ghestoeltmeker tot Oerschot alsulken conventie als sy met malcanderen ghe-
maect hebben aengaende den ghestoelt tot Oerschot, van den welken meester 
Cornelis hem bekendt betaelt van meester Jannen, gelyck dat blyct in enen instru-
mente gemaect by her Henricken Stockelmans, die somme daerinne begrepen 
ende dat opten peen van X Philipsguldens, d'een helft mynen ghenedigen heere 
ende d'ander helft mynen heeren van Petershem ende noch op verboerte [vang vyf-
tich gulden tot behoef meester Jannen voorschreven. 
Actum anno XXXiisten  decembris. 
[Testes: Danel die] Leeu[we et Henrick Henrickssoen van] Berse. 

IV. HET KLEIN HUIS "IN DE HAEGH" 
ofwel FLUTERD 1 te Oirschot 

door H. Mijland 

Tijdens zijn onderzoek ten behoeve van de restauratie van de aan de Fluterd gele-
gen monumentale boerderij, deed architect Louis de Kok, uit Oirschot, enkele 
interessante vondsten, waarvan hij zelf in een van de volgende Campinia's verslag 
zal doen. Enig vooronderzoek van onze kant, naar aanleiding van een van die 
vondsten, maakte mij nieuwsgierig naar de ouderdom van het pand en de vorige 
bewoners, waarlangs in de loop der eeuwen velen hun gang naar de kapel van de 
H. Eik gemaakt zullen hebben. 

De oudst gevonden vermelding van het pand is die in het eerste verpondingskohier 
van de herdgang Kerkhof, dat rond 1660 is aangelegd. Op folio 11 verso wordt als 
eigenaresse genoemd Merieken, weduwe van Niclaes Lodewijcx, die het huis 
met de aanstede en een driesken, achter het huis, bezit)) 
Hoe Niclaes en Merieken dit huis hebben verworven, heb ik niet kunnen achter-
halen. Noch de achternaam van Merieken, noch haar ouders heb ik kunnen vin-
den. Of het huis via deze familie aangekomen is, wordt dus niet duidelijk. Over de 
familie van haar man is meer terug te vinden in de archieven. Niclaes was een 
zoon van Niclaes Lodewijcx, ook Claes Looijen en Niclaes Loy Timmermans 
genoemde), die getrouwd is met Jaecxken, dochter van Jans van der Lulsdonck en 
Metken Geerarts van der Vleuten.3) Of het huis uit een van deze families afkom-
stig is, blijkt echter evenmin. De woning van zijn vader is vermoedelijk aan zijn 
oudste broer gekomen. Deze broer, Jan, bezit een huis dat ook `aen den Heuvel' is 
gelegen, waar overigens meerdere leden van de familie woonachtig zijn.4) 
Kinderen van Niclaes en Merieken heb ik niet kunnen vinden. Niclaes zal tussen 
1645 en 1660 zijn gestorven.5) Merieken erft dan, naar we mogen aannemen, het 
huis van haar man. 

In 1666 verwerft Hendrick Adriaen Niclaessen het huis, de aanstede en het dries-
ken van zijn tante.6) 
Hendrick is een zoon van Adriaen Niclaes Lodewijcx, een broer van Niclaes 
Niclaes Lodewijcx, en van Meriken Jan Peter Goorts van der Hoeven. Hendrick is 
vóór 1618 geboren en overlijdt véOr 1687.) Hij is, vermoedelijk korte tijd, 
gehuwd met Barbara Everts van Ammelroy. Later, in 1641, trouwt hij met 
Elizabeth, dochter van Everardus Ammelroyen. Of Elizabeth een zus is van 
Barbara, de eerste echtgenote van Hendrick, is niet met zekerheid te zeggen.8) 
Hendrik bezat voor de aankoop van het huis reeds een derde gedeelte in de Jan 
Lodewijcx hof, een perceel dat afkomstig is van zijn oom Jan en naar die oom is 
vernoemd. Het tweede derdepart in deze hof verkrijgt hij, samen met het huis, van 
zijn tante Merieke en het laatste derde deel koopt hij van Geraert Peters van 
Liempt.9) 
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De naam Niclaessen, een patroniem, heeft bij de belastingambtenaar kennelijk 
verwarring geschapen. In het verpondingsboek schrijft hij achter deze naam, tus-
sen haakjes, Timmermans. Deze familienaam kwamen we reeds tegen bij de 
namen, waaronder de vader van Niclaes in de stukken is vermeld. Om inzicht te 
geven onder welke benamingen deze familie in de stukken voorkomt, wordt in de 
bijlage een overzicht daarvan gegeven. 

Volgens de verpondingsadministratie komt het bezit van Hendrick, in 1668, in zijn 
geheel aan Andries Jacob Schellekens. Over Andries zijn ouders heb ik geen 
gegevens kunnen vinden. Wel gevonden is het huwelijk van Andries met Joanna, 
dochter van Lambertus de Bresser, dat op 17 mei 1650 is gesloten.» Nadere gege-
vens over haar ouders zijn mij ook niet bekend. 
In het verpondingsregister wordt het huis met aangelag samen met het genoemde 
driesken onder een nieuwe omschrijving genoteerd: het huis en aanstede, 5 lopen 
en 38 (later 30) roeden.'') 

Vermoedelijk heeft de oudste zoon van Andries en Joanna, Jacobus Andries 
Schellekens, het huis en de bijbehorende grond van zijn ouders georven. Dit is te 
concluderen uit een inschrijving in de verpondingsboeken.12) Hij trouwt met 
Elisabeth, dochter van Hendrick Adrianus (Niclaessen) Timmermans en Elisabeth 
Everardus van Amelroy.13) Haar ouders bezitten dit huis voor dat de ouders van 
Jacobus eigenaar waren. Jacobus overlijdt in mei 1690.14) 

Lijsken, de weduwe van Jacob Schellekens, verkrijgt de goederen na zijn over-
lijden. Vele jaren later, op 29 oktober 1728, wordt voor schepenen van Oirschot 
een akte van erfdeling opgemaakt ten behoeve van de kinderen van Jacob 
Schellekens en Elisabeth Timmemians.15) Elisabeth of Lijsken is dan nog in leven 
en doet afstand van haar goederen. De kinderen nemen op zich om levenslang 
voor haar te zorgen en, naar we mogen aannemen, blijft zij in het huis wonen. 

Bij deze verdeling krijgt Maria Schellekens, inmiddels weduwe van Laureijs 
Schraets het huis toegewezen. In deze akte wordt het geheel als volgt omschre-
ven: het klein huis met aangelag, circa 5 lopen, onder Kerkhof, ter plaatse 'in de 
Haegh' genoemd. 
Maria Schellekens trouwde met Laureys, zoon van Johannes Adrianus Schraets en 
Maria Egidius van Cuijck.16) In 1736 kopen Maria en haar kinderen een huis, 
schuur en bijbehorende grond. Deze percelen grenzen aan hun huis en zullen in 
het nieuwe verpondingsboek als zodanig worden beschreven.17)  Maria 
Schellekens overlijdt in 1756. 

Haar kinderen, Jacobus en Helena Schraats, krijgen het huis met bijbehorende 
grond toegewezen bij akte van deling, die op 1 juni 1756 te Middelbeers is gepas-
seerd.' 8)  

Helena Schraats trouwt in 1762 met Andreas Elias van Kemmena(y).19) Zij krij-
gen het huis met de gronden in 1780 bij onderhandse deling toegewezen. In de 
verpondingsboekhouding is de nieuwe belastingplichtige aldus omschreven: 
Andries Eliasse van Kemmena, in huwelijk hebbende Helena Schraats.20) 
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Helena sterft in 1790. Hun huwelijk is kennelijk kinderloos gebleven. Na het over-
lijden van Helena is er een taxatie gemaakt van de onroerende goederen, nagela-
ten door Helena, ten behoeve van de successierechten.21  In deze taxatie wordt het 
huis met hof en aangelag getaxeerd op 600 gulden. Het is belast met drie vaten 
rogge Oirschotse maat, die te betalen zijn aan het Oirschotse kapittel. Na het over-
lijden van Helena hertrouwt Andries. Hij overlijdt ongeveer tweeënhalf jaar 
later.22) 

Volgens de notitie in het verpondingsboek uit 1796 komt het huis met aanliggen-
de grond aan zijn zwager Jacobus Schraats.23) Jacobus, de broer van Helena, is 
dan weduwenaar van Johanna Dielis van Herse1.24) Jacobus laat in maart 1797 een 
akte van voogdij opmaken ten behoeve van zijn enige, innocente dochter, Johanna 
Maria.25) 
Omtrent dit echtpaar en hun dochter blijven diverse vraagtekens over, die enige 
toelichting behoeven. Jacobus Schraats is op 10 maart 1705 gedoopt. Het enige 
huwelijk dat ik van hem heb kunnen vinden, wordt in 1765 in Oirschot gesloten.26) 
Hij is dan zestig jaar oud. Verwarring met het huwelijk van een naamgenoot lijkt 
mij onwaarschijnlijk, gezien de beschikbare gegevens. Zoals boven reeds ver-
noemd, trouwt hij met Johanna van Herssel, dochter van Dielis Gerits en Geertruij 
Ansems van Loon. Johanna is dan weduwe van Jan Corstiaen van de Ven, met wie 
ze in 1755 trouwde.27) De doopinschrijving van Johanna is niet gevonden. Uit de 
doopdata van haar broers en zussen is op te maken, dat zij ergens tussen 1720 en 
1730 geboren zal zijn. Wanneer zij met Jacobus Schraats trouwt, is zij waar-
schijnlijk dus tussen de 35 en 45 jaar.28) 
Rond hun dochter Johanna Maria blijven meer vraagtekens. In genoemde akte van 
voogdij is letterlijk sprake van: 'Jacobus Lourens Schraats (... verzoekt tot voog-
den aan te stellen) over zijne innocente dogter Johanna Maria Schraats, in huwe-
lijk verwekt bij wijlen zijne huijsvrouw Johanna Dielis van Herssel ...'. Bij de 
taxatie van de door haar nagelaten goederen voor de successierechten, is sprake 
van Johanna Maria Jacobusse Schraats.29) In de akte, waarin het transport van haar 
erfgoederen is geregistreerd, wordt exact dezelfde benaming gebruikt als bij de 
taxatie:30) De enige Johanna Maria die te vinden is in de aanwezige doopboeken, 
met als vader Jacobus Schraats, is gedoopt op 24 juni 1768.31) Volgens deze 
inschrijving is haar moeder Petronella van Dun. Of dit een verschrijving is, wordt 
niet duidelijk. De in de akte van voogdij genoemde moeder heeft wel een zuster 
Petronella, die getrouwd is met Willem van Dun.32) Laten we er maar van uitgaan, 
dat de akte van voogdij de juiste familierelatie weergeeft. 
In deze akte benoemd Jacobus tot voogden over zijn dochter, Johanna Maria, 
Hendrik Huijberts van den Bos en Anthonie Dielis van Hersel. Zij worden daarin 
onder meer opgedragen om na zijn dood zijn roerende en onroerende goederen 
publiek of onderhands te verkopen. Jacobus sterft begin januari 1800.33) De regi-
stratie van de overgang van de goederen in de verpondingskohieren volgen elkaar 
nu snel op. 

Volgens die bron gaat het huis met schuur, erf en akker in 1801 over in handen van 
de reeds genoemde Johanna Maria Schraats. Deze registratie loopt dan enigs-
zins achter de feiten aan. In het register van de collaterale successie, waarin de 
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onroerende goederen die Johanna Maria achterlaat worden getaxeerd, staat te 
lezen dat zij te Oirschot is overleden en begraven op 12 december 1800.34) Het 
huis wordt ook nu op een waarde van f 600 geschat. Waarschijnlijk heeft men dit 
bij de verponding ook ontdekt, want nog in het zelfde jaar wordt het geheel op 
naam van de erfgenamen van Jacobus Schraats geschreven. 
De volgende regel uit 1802 noemt als belastingplichtigen, en wel ieder voor de 
helft, Anthony van Herssel, broer van de vrouw van Jacobus, en hoogst waar-
schijnlijk de bovengenoemde voogd, en Willem van Dun, gehuwd met Petronella 
Egidius van Hersel, een zus van de vrouw van Jacobus. 
Deze registratie in het verpondingsregister, die achterloopt op de feitelijke situatie, 
is nogal verwarrend. Wanneer echter duidelijk wordt, dat Johanna Maria op het 
moment van registratie reeds overleden is, wordt het hele bezit op naam van de 
erfgenamen van haar vader Jacobus geboekt. Waarom het kort daarna op naam van 
Van Herssel en Van Dun geschreven wordt, kan ik alleen verklaren als zij namens 
de erfgenamen als betalers van de verpondingslasten zijn aangewezen. 

Meer duidelijkheid in deze kwestie geeft de akte van transport van 10 juli 1802. 
Daarin is zonder meer gesteld dat de onroerende goederen van Johanna Maria 
Jacobusse Schraats op last van haar erfgenamen - in de akte worden tien personen 
genoemd - begin juni van dat jaar openbaar verkocht zijn.35) Op deze openbare 
verkoop koopt Joseph Peeters van Woensel het hier beschreven pand. In 
genoemde akte wordt het als volgt omschreven: huis, hof en aangelag, genoemd 
den Haagh, groot omtrent 9 tot 10 lopen, gelegen onder Kerkhof. Het perceel is 
ook nu jaarlijks belast met drie vaten rogge, Oirschotse maat, te voldoen aan het 
kapittel.36) Joseph is een zoon van Petrus Paulus van Woensel en Helena 
Christianus van Gerwen, die geboortig is van Valkenswaard. De doopinschrijving 
van Joseph heb ik niet kunnen vinden. Zijn ouders zijn in augustus 1753 
getrouwd.37) Hun eerste kind is geboren in november 1754 (Johanna Maria), waar-
na - tot mei 1778 - nog twaalf kinderen in de doopboeken te vinden zijn.38) Hoewel 
alle in aanmerking komende tussenliggende perioden en de mogelijkheid van een 
tweeling nagetrokken zijn, is zijn doop niet gevonden. Joseph trouwt in 1795 te 
Oirschot met Martine den Ouden, dochter van Joannes Aart Joordens en Jenne 
Maria Marten Meeuws.39) Joseph Peters van Woensel overlijdt op 19 april 1816 en 
zijn echtgenote Martine in 1822.40) De boedel blijft voorlopig onverdeeld, wat 
blijkt uit de registratie in de kadastrale registers, die rond 1832 zijn aangelegd. 
Hierin worden, onder artikelnummer 794, als eigenaren genoemd de kinderen 
van Joseph van Woensel. De omschrijving die het kadaster gebruikt en die we 
zullen blijven volgen is: twee huizen met schuur, erf en tuin, sectie F nummers 
1869 tot en met 1871.41 ) 

Bij de boedelverdeling in 1835 zijn vier van de zeven kinderen van Joseph en 
Martine nog in leven. Uit de notariële akte blijkt dat het familiebezit op den 
Heuvel - het ouderlijk huis staat in de herdgang Straten - waaronder de bovenbe-
schreven percelen, toegewezen wordt aan Franciscus van Woense1.42) 
Franciscus, geboren in 1800, trouwt op achtentwintig jarige leeftijd met Adriana 
van Overdijk.43) Hij overlijdt in 1869. De boedel blijft de eerste acht jaar onver-
deeld. Een definitieve toewijzing vindt echter pas plaats na het overlijden van 
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Adriana in 1878.44) Volgens de akte van erfdeling krijgt hun zoon Wouterus, ook 
Waltherus, onder meer de Heuvelse goederen toegewezen. 

Wouterus van Woensel is dan veertig jaar oud. Hij huwde in 1872 met 
Lamberdina Heijms, die afkomstig was uit Liempde. Wouterus laat op de perce-
len een bijbouw plaatsen. Wat dit precies is, wordt niet duidelijk. Uit de nieuwe 
omschrijving in het kadaster, die in 1887 is genoteerd, blijkt dit ook niet. De oor-
sponkelijke percelen worden dan ook samengevoegd tot één perceel, onder het 
sectienummer F 2895 met de omschrijving huis, schuur en erf. 
Wouterus overlijdt op 8 november 1925. Of zijn dochter Adriana Maria het huis 
dan erft, is niet duidelijk. In de kadastrale legger staat bij Wouterus namelijk geen 
verwijzing naar een opvolgende eigenaar. 

Deze is echter wel te vinden onder artikelnummer 4502. Het geheel staat daar op 
naam van Godefridus Marinus van Gestel, die in 1911 gehuwt is met Adriana 
Maria van Woensel. 
Aangezien gegevens over nieuwe eigenaren na 1915 alleen nog maar uit de kada-
strale leggers te halen zijn, volstaan we hier met de vermeldingen uit die admini-
stratie. Daaruit blijkt dat het geheel, omstreeks 1945, in handen komt van de drie 
gezusters van Gestel, kinderen van Godefridus Marinus en Adriana Maria (art.nr. 
6179). Vermoedelijk twee jaar later wordt deze boedel verdeeld, waarbij het 
beschreven huis met schuur, bouw- en weiland toekomt aan Johanna Catharina 
van Gestel, die gehuwd is met Joannes Babtista Huijskens (art.nt. 6203). 

NOTEN 

Indien bij gegevens over doop, geboorte, huwelijk en dergelijke geen plaatsnaam 
wordt genoemd, heeft de betreffende gebeurtenis steeds in Oirschot plaatsgevonden. 

1) Oud administratief archief Oirschot (OAO), verpondingsboek Kerkhof I, folio 11 
verso: Huis en aanstede, 3 lopen en 40 roeden; aangeslagen in de verponding voor 3 
gulden 4 stuivers en 14 penningen. Het driesken is 1 lopen groot en is voor 10 stuivers 
aangeslagen. 

2) Schepenbankarchief Oirschot (RAO 146 resp. 150), schepenprotocol van 1608, fol. 
263 resp. dat van 1624, fol. 2. (Achter de afkorting RAO wordt het nummer gegeven 
uit de voorlopige inventaris, die door het rijksarchief in Noord-Brabant in het begin 
van deze eeuw is gemaakt). 

3) RAO 150, schepenprotocol van 1624, fol. 2. 
4) In het testament van Jan uit 1642 wordt dit huis beschreven (RAO 167, schepenproto-

col van 1642, fol. 180). De familie-concentratie is op te maken uit de eerste folio's van 
het eerste verpondingsboek van Kerkhof. 

5) Niclaes wordt nog genoemd in het testament van zijn broer uit 1645 (RAO 170, sche-
penprotocol van 1645, fol. 167; Merieken is voor het eerst als zijn weduwe vernoemd 
in het verpondingsboek van Kerkhof deel I folio 11 vo (ca. 1660). 

6) Verpondingskohier of -boek Kerkhof I, fol. 13vo en 14. Een transport is niet in de pro-
tocollen gevonden. 

7) In een akte uit 1618 wordt zijn moeder weduwe genoemd (Dit gegeven is te vinden in 
de copieën, die vroeger gemaakt zijn van RAO 149, schepenprotocol van 1620 (door 
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het streekarchief genummerd R 149 B), en waarin ook de los inliggende stukken mede 
zijn gecopieeerd. In dit geval betrof het het derde blad, dat achter folio 122 werd aan-
getroffen, wat handelt over een erfdeling uit 1618). In 1687 wordt een accoord geslo-
ten tussen zijn erfgenamen (RAO 223, schepenprotocol 1687, fol. 176). 

8) In een besteding van 4 juli 1624 is sprake van 'Evertken zoon van Henrick Arien 
Loijen en wijlen Barbara Everts van Amelroij' (RAO 150, schepenprotocol 1624, fol. 
204). Het huwelijk met Elizabeth is op 7 december 1641 in de St.-Petruskerk gesloten 
(DTB 32.03). 

9) Elk part is 16 roeden groot en voor 4 stuivers en 6 penningen aangeslagen in de ver-
ponding. (Verponding Kerkhof 1, fol. 13vo en 14) 

10) Trouwboek parochie St. Petrus (DTB 32.03) en schepentrouwboek (DTB 32.23), 
waarin Joanna Jenneken Lamberts Janssen wordt genoemd. 

11) Verponding Kerkhof I, fol. 13vo, 39B en 40 en II, fol. 3. 
12) Verponding Kerkhof II, fol. 3. In dit in 1708 aangelegde boek is de weduwe van 

Jacobus als belastingplichtige genoteerd. 
13) Jacob is gedoopt te Oirschot op 20-04-1652 (DTB 32.04) en huwt aldaar 26-01-1677 

(DTB 32.08). Schepentrouwboek Oirschot, zelfde datum: beiden zijn geboren te 
Kerkhof en wonen aan de Heuvel (DTB 32.24). Elisabeth is op 6 maart 1642 te 
Oirschot gedoopt (DTB 32.02). 

14) DTB 32.38 
15) RAO, Protocol van allerhande akten 1726-1733, akte van afstand fol. 183vo en erfde-

ling fol. 184 e.v. 
16) Maria is gedoopt 16 december 1677 (DTB 32.07) en begraven op 20 april 1756 (DTB 

32.60). Zij trouwt met Laureys te Oirschot 03-02-1697 (DTB 32.26). Laureys is 
gedoopt te Oirschot op 25-01-1662 (DTB 32.04). 

17) Verpondingsboek Kerkhof II, fol. 3: de toewijzing middels de erfdeling wordt in 1729 
in dit boek ingeschreven. De drie percelen worden daarin gemerkt met een 3. In boek 
Kerkhof III, fol. 3, staat het geheel beschreven als: Huis en aanstede met den akker 
achter de schuur, 8 lopen en 23 roeden, 'staande in 3 posten'. Aangeslagen voor 6 gul-
den 14 stuivers en 12 penningen. 

18) Dit is aangetekend in het verpondingboek in 1757 (Kerkhof III, fol. 3). 
19) DTB 32.30A (21-02-1762) 
20) Verponding Kerkhof IV, fol. 3. 
21) OAO, Register van de collaterale successie 1773-1794, fol. 307vo e.v.: akte van 16 juni 

1790. In de aanhef is genoteerd, dat Helena op 28 april 1790 te Oirschot is overleden 
en begraven. 

22) Andries hertrouwt op 21 mei 1791 met Jennemarie Gerits Coolen (DTB 32.31A) en 
hij is op 24 december 1793 begraven (DTB 32.61). 

23) Verponding Kerkhof V, fol.3. Andries wordt in dit register Arnoldus Claasse van 
Kemmena genoemd. 

24) Johanna van Hersel overlijdt op 12 april 1794 (DTB 32.61). Toen zij met Jacobus 
trouwde, was zij weduwe van Jan Corstiaen van de Ven, met wie zij op 26 januari 1755 
huwde (DTB 32.29). 

25) RAO 287, protocol van testamenten, fol. 9vo-10. 
26) Doop Jacobus DTB 32.9; huwelijk voor schepenen 12 mei (DTB 32.30A) en voor de 

pastoor 19 mei 1765 (DTB 32.12). 
27) Haar ouders zijn gevonden via de akte van erfdeling, die is opgemaakt op 5 november 

1768 (RAO 275, protocol van alderhande acten 1767-1775, fol. 56vo). Huwelijk DTB 
32.29. 

28) Doopboeken 32.9 t/m 32.11. 
29) OAO, Register van de collaterale successie 1793-1805, fol. 139vo c.v. 
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30) RAO 257, Register van transporten 1800-1803, fol. 157 e.v. 
31) DTB 32.13. 
32) Zie noot 27. 
33) DTB 32.62. 
34) Zie noot 29. 
35) Zie noot 30. 
36) Zie ook verpondingsboeken Kerkhof V, fol. 3 en idem Straten V, fol. 81vo. 

en Straten VI, fol.77. 
37) DTB 32.12 (RK) en 32.29B (schepenen). 
38) DTB 32.11, 32.13 en 32.14. 
39) DTB 32.15 (RK) en 32.31 (schepenen). 
40) In Joseph's overlijdensakte wordt hij als 51 jaar oud genoteerd. 
41) Bekend is dat bij de invoering van het kadaster een perceel, dat geregistreerd is in de 

verpondingsregisters, in de kadastrale administratie bijna altijd over meerdere sectie-
nummers verdeeld wordt. Dit is ook hier het geval. Zoals reeds gezegd zullen we in dit 
artikel alleen de percelen blijven volgen die direct betrekking hebben op de woning. 
De optekening in het kadaster is onder artikelnummer 794, volgnr. 19: F 1869 tuin, 
0.14.60 ha; volgnr. 20: F 1870 huis, schuur en erf 0.06.40 ha; vlgnr. 21: F 1871 huis 
56 ca. 

42) Notarieel archief, nummer 5232 (akte van 26 nov. 1835). Francis heeft kadastraal het 
artikelnummer 922 en het betreft hier de volgnummers 8, 9 en 10. 

43) Franciscus is gedoopt 29 mei 1800 (DTB 32.17) en trouwt 18 mei 1828. Adriana is 
gedoopt op 15 jan. 1801; zij is een dochter van Walterus van Overdijk en Joanna Maria 
Beekmans (DTB 32.17). 

44) De familie is betrokken bij een erfdeling, geregistreerd in de notariële akte van 26 
augustus 1876 (NA 2024). Daarin krijgt Adriana van Overdijk, weduwe van Francis 
van Woensel, samen met haar kinderen de goederen toegewezen. Adriana overlijdt op 
27 mei 1877. De verdeling van haar goederen is beschreven in een akte van mei 1878 
(NA 2025). 

BIJLAGE 

Tijdens het onderzoek naar de oudste, gevonden eigenaren van het beschreven 
pand, bleek dat deze familie onder verschillende patroniemen en één familienaam 
in de stukken voor komt. Ter illustratie van de voorkomende verschillen, hier een 
verslag van dit deel van het onderzoek. 
Per persoon worden de verschillende namen gegeven met een verwijzing naar de 
vindplaats. 

Looden Lode Timmermanssoen 
aflossing jaarrente: RAO 150, schepenprotocol 1625, folio 9; waarin een 

verwijzing naar Looden in een akte van 9 aug. 1524 

1. Loij Timmermans 
[vermoedelijke kinderen (in alfabetische volgorde): zie 2.1 t/m 2.3] 
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2.1. Lijsken dochter van Loij Timmermans 
aflossing rente: RAO 150, schepenprotocol 1624, f.6 

2.2. Jenneken dochter van Loij Timmermans 
aflossing rente: als onder 2.1. 

2.3. Niclaes Loij Timmermans 
huwt Jaecxken, dochter van Jans van der Lulsdonck en Metken Geerarts van der 
Vleuten 

[kinderen zie 3.1 t.m 3.3. in de volgorde zoals steeds in akten vernoemd] 
verkoop: RAO 150, schepenprotocol 1624, f.2 

3.1. Jan overl.ca 1645 
attestatie; hierin: 'Jan Niclaes Loijen, oudt omtrent vijfftich jaeren; RAO 
149, schepenprotocol 1620, f.71 
verkoop: Jan sone Niclaes Loij Timmermans; RAO 150, schepenproto-
col 1624, f.2 
aflossing rente: Jan Niclaes Loijen, RAO 150, schepenprotocol 1624, f.6 
aflossing jaarrente: Jan sone Niclaes Loij Timmermans; RAO 150, sche-
penprotocol 1625, f.9 
verkoop: Jannen Niclaes Loijen; RAO 153, schepenprotocol 1628, f.217 
verkoop hooiland Spoordonk: Jan Niclaes Loijen; RAO 161, schepen-
protocol 1636, f.220 
testament Jan Niclaes Loijen (en Lodewijcx); RAO 167, schepenproto-
col 1642, f.180 
testament Jan Niclaessen Lodewijckx; RAO 170, schepenprotocol 1645, 
f.I67 

3.2. Niclaes overl. tussen 1645 en 1660 
huwt Merieke 

verkoop: Niclaessen sijnen absenten broer; RAO 150, schepenprotocol 
1624, f.2 
verkoop hooiland Spoordonk: Niclaes lijn broeder; RAO 161, schepen-
protocol 1636, f.220 
testament Jan: Niclaessen; RAO 167, schepenprotocol 1642, f.180 
testament Jan: Niclaessen; RAO 170, schepenprotocol 1645, f.167 
Meriken, weduwe Niclaes Lodewijcx; verpondingskohier Kerkhof I, 
f.1 1 vo (ca.1660) 

3.3. Adriaen overl. tussen 1608 en 1618 
huwt Meriken dochter van Jan Peter Goorts (van der Hoeven) 

[kinderen: zie 4.1 t/m 4.3] 
verkoop: Arien Claes Loijen; RAO 146, schepenprotocol 1608, f.263 
belendend perceel: weduwe Arien Claes Loijen; RAO I49B, kopie sche-
penprotocol 1620, waarin los inliggend achter folio 122: erfdeling uit 
1618 
verkoop: onmondige kinderen van wijlen Adriaen sone Niclaes 
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Timmermans; RAO 150, schepenprotocol 1624, f.2 
aflossig van een jaarrente: in de akte is abusievelijk Jan i.p.v. Arien 
geschreven; RAO 150, schepenprotocol 1625, f.9 
verkoop hooiland Spoordonk: kinderen wijlen Arien Niclaessen Loijen; 
RAO 161, schepenprotocol 1636, f.220 
testament Jan: wijlen Adriaen; RAO 167, schepenprotocol 1642, f.180 
verkoop: Meriken, weduwe Adriaen Niclaes Lodewijcx, dochter van wij-
len Jan Peters Verhoeven; RAO 167, schepenprotocol 1642, f.421 

4.1. Adriaen 
huwt in 1652 Ida Adrianus Schraets (DTB 32.05) 

verkoop: Adriaen: RAO 167, schepenprotocol 1642, f.421 
testament Jan: wijlen Adriaenen; RAO 170, schepenprotocol 1645, f.167 
Adriaen Adriaen Niclaes [Timmermans] ([ is later bijgeschreven); ver-
pondingskohier Kerkhof I, f.3 (ca.1660) 

4.2. Henrick overl. vóór 1687 
huwt Barbara, dochter van Evert van Ammelroy, overl. voor 4 juli 1624 
huwt in 1641 Elizabeth, d.v. Everardus Ammelroyen (DTB 32.03) 

[kinderen: zie 5.1 t/m 5.5] 
besteding: Henrick Arien Loijen en wijlen Barbara Everts van 
Ammelroy; RAO 150, schepenprotocol 1624, f.204 
testament Jan: Henricken; RAO 167, schepenprotocol 1642, f.421 
Henrick Adriaen Niclaes [Timmermans]; verpondingskohier Kerkhof I, 
f.13vo-14vo (ca.1660) 
accoord: wijlen Henrick Adriaen Timmermans; RAO 223, schepenproto- 
col 1687, f.176 

4.3. Maria 
testament Jan: Maria sijne nichte; RAO 170, schepenprotocol 1645, f.167 

5.1. Arien 
huwt Maria Hendrick Coppens 

testament Jan: Arien, kind van zijn neef Henricken; RAO 170, schepen-
protocol 1645, f.167 
accoord: Adriaen Hendrick Timmermans; RAO 223, schepenprotocol 
1687, f.176 

erfdeling: Adriaen Henrick Timmermans en Marie Hendrick Coppens; 
RA 237, schepenprotocol 1699, f.354vo 

5.2. Elisabeth 
huwt Jacob Schellekens 

testament Jan: Elisabeth, kind van zijn neef Henricken; RAO 170, sche-
penprotocol 1645, f.167 
accoord: Lijsken Henrick Timmermans; RAO 223, schepenprotocol 
1687, f.176 
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5.3. Evert 
besteding: Evertken sone Henrick Arien Loijen en wijlen Barbara Everts 
van Ammelroij; RAO 150, schepenprotocol 1624, f.204 

5.4. Yken 
Eijken suster van Evert Henrick Timmermans; verpondingskohier 
Kerkhof I, f.16 
accoord: Iken Henrick Timmermans; RAO 223, schepenprotocol 1687, 
f.176 

5.5. Jenneke 
huwt Jan Baptist Mercx 

accoord: Jenneken Henrick Timmermans; RAO 223, schepenprotocol 
1687, f.176 
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V. EEN DOORTASTENDE PASTOOR VAN 
WINTELRE EN ZIJN NAZATEN 

door J. Lijten 

Dat Godefridus van Audenhoven, die pastoor was van Wintelre van 1336 tot 1342, 
voorbeeldig geleefd heeft, kunnen we niet zeggen. Wel is hij een van de weinige 
priesters uit die tijd, van wie de levensloop in grote lijnen is na te trekken. 
Aan de trouwe lezers van Campinia is reeds bekend, dat hij in conflict kwam met 
zijn superieuren, het kapittel van Oirschot, en dat dit conflict niet alleen leidde tot 
zijn ontslag maar ook tot een exacte formulering van de verhouding van de onder-
horige 'parochies' tot het Oirschotse kapittel. De conclusie, dat Wintelre juridisch 
geen parochie was maar slechts een hulpkerk van Oirschot, zal zonder meer aan-
vaard zijn met betrekking tot Vessem en Knegsel en werd op verzoek van het 
kapittel door de aartsdiaken van Luik in 1360 ook vastgelegd met betrekking tot 
Middelbeers. 

Na de onverkwikkelijke episode in Wintelre van 1336 tot 1342 rijst vanzelf de 
vraag, waar Godefridus nadien zijn toevlucht heeft gevonden. Misschien 
bevreemdt het ons, dat deze toevlucht in Oirschot was, maar dan moeten we 
bedenken, dat het kapittel jegens hem als ondergeschikte functionaris van datzelf-
de kapittel een zekere verantwoordelijkheid had. Er waren voldoende functies in 
Oirschot, waar hij 'geen kwaad kon'. 
Wij speurden hem in Oirschot in 1358. Hij wordt in de akte kapelaan van de 
Mariakapel genoemd als getuige bij de koop van een jaarrente voor die kapel.2) 
Kapelaan was toen een priester, die tot taak had missen te lezen krachtens een fun-
datie. Deze fundaties waren er vele zowel in de Mariakapel of Mariakerk op het 
Vrijthof als in de Sint-Petrus-kerk. 
Hij had ook de bevoegdheid van notaris, zoals we weten uit het testament van 
Heylwigis, weduwe van Amelius Fabri van de Lusendonck, dat hij opmaakte op 
28 oktober 1359. In de notariële bevestiging noemt hij zich 'clericus', maar in een 
legaat aan Godefridus van Audenhoven, priester, notaris ondergeschreven van 5 
schellingen (Godefrido de Audenhoven, presbytero, notario infrascripto, quinque 
solidos) - in die tijd kon de notaris ook legataris zijn - blijkt, dat hij priester was.3) 
Overigens is van hem geen enkel ander notariëel instrument bekend. De bevoegd-
heid van notaris, welke taak weel werk vroeg en weinig opbracht, werd in die tijd 
vooral nagestreefd als een stap om hogerop te komen. 
Twintig jaar later, in 1379, was Godefridus getuige bij de schenking van een jaar-
rente aan de Mariakapel. Hij wordt daar genoemd Godefridus van Audenhoven, 
priester en rector van genoemde kape1.4) 
In 1383 wordt Godefridus genoemd als vader van een natuurlijke zoon en doch-
ter, Ghiselbertus en Elisabeth. In zoverre deze vermeldingen tijdens zijn leven 
voorkomen, zullen wij ze in chronologische orde summier aanhalen, terwijl ze hij 
de bespreking van zijn nazaten meer uitvoerig aan de orde zullen komen en gedo-
cumenteerd worden. 

Als rector van de Mariakapel wendde hij zich in 1386 tot de officiaal van het bis-
dom Luik, omdat een aan hem in die kwaliteit verschuldigde jaarpacht uit de 
Muystermolen op de grens van Oostelbeers en Vessem al twee jaar ten achter was, 
waarop de officiaal in juli van het daarop volgende jaar uitspraak deed, dat deze 
achterstallige jaarpacht betaald diende te worden.5) Zoals in 1336 kreeg 
Godefridus dus gelijk van de officiaal; deze keer wel terecht. 
Tussen deze bedrijven door was Godefridus nog eens vernoemd als vader van een 
natuurlijke zoon, Heinric. 
De laatste vermelding, waaruit ons een optreden van Godefridus in levenden lijve 
bekend is, dateert van 1388. In een akte van 10 januari van dat jaar, opgemaakt 
door kapittelnotaris Daniel van Oirschot en bezegeld door het kapittel en Willem 
van Petershem heer van Oirschot, werd door Jan van Audenhoven, rentmeester 
van het Sint-Jorisgasthuis, een perceel weidegrond, genaamd Renshove en gele-
gen tussen de Mousten en de gemeynt, voor twee mud rogge per jaar in erfpacht 
gegeven aan Jan van den Doeren van Aarschot en Arnold Hautappel. Onder de 
getuigen wordt als eerste genoemd Godefridus van Audenhoven, priester en kape-
laan van de Oirschotse kerk. Na hem wordt onder anderen ook nog een Wouter van 
Audenhoven genoemd als getuige.6) Deze akte is blijkens bezegeling door het 
kapittel en de heer van Oirschot met een zekere plechtigheid omgeven, die het 
belang van de juridische handeling ons inziens overstijgt. Waarschijnlijk is het 
eerste bezoek van de jonge heer van Oirschot door het kapittel handig aangegre-
pen, om duidelijk vast te leggen, dat het Sint-Jorisgasthuis door het kapittel en de 
plaatselijke heer gezamenlijk bestuurd diende te worden.7) 
Het verbaasde ons om in twee akten van dezelfde datum, 23 december 1420, voor 
Bossche schepenen Godefridus betiteld te zien als kanunnik van Oirschot. Zijn 
kleinzoon treedt in die akten op en wordt daar genoemd Rutger zoon van Henrick 
natuurlijk zoon van heer Godefridus van Audenhoven, kanunnik van Oirschot.8) 
Op deze basis alleen haden we niet durven aannemen, dat Godefridus inderdaad 
kanunnik is geweest, maar in de oorspronkelijke tekst van het jaargetijdenboek 
van het Oirschotse kapittel, die kort voor 1400 geschreven moet zijn, wordt op 21 
augustus een jaargetijde genoteerd voor 'heer Godefridus van Audenhoven, 
kanunnik van deze kerk'. 9) 
Wij moeten daarom wel aannemen, dat Godefridus na 10 januari 1388 (dan wordt 
hij nog geen kanunnik genoemd) een benoeming tot kanunnik heeft weten te ver-
krijgen. Hij moet op dat moment al een oud man geweest zijn, de tachtig nade-
rend, en zal dus maar zeer kort als kanunnik gefunctioneerd hebben, echter lang 
genoeg om in die kwaliteit een jaargetijde te regelen. Het is dan ook heel begrijpe-
lijk, dat hij in de Oirschotse documenten, ook die na zijn benoeming zijn gedateerd, 
nooit als kanunnik betiteld werd, omdat men al vele jaren lang gewoon was hem 
als kapelaan te betitelen. Voor Bossche schepenen zal zijn kleinzoon echter deze 
kwaliteit genoemd hebben en deze hebben die betiteling natuurlijk overgenomen. 
Als wij ons afvragen, hoe hij erin geslaagd is zich tot kanunnik te laten benoemen, 
is het goed te bedenken, dat de familie van Audenhoven steeds tegen de heren van 
Oirschot, die als patroon om beurten met de hertog een kanunnik benoemden, 
heeft aangeleund. Dit aanleunen tegen de heren, van de van Audenhoven's, zoals 
ook van meerdere andere vooraanstaande Oirschotse families, blijkt onder andere 
uit huwelijken met natuurlijke kinderen uit de families van Petershem en van 
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Merode en werd in 1388 ook wel duidelijk uit de aanwezigheid van twee van Auden-
hoven's als getuigen bij de akte, die in aanwezigheid van de heer werd opgemaakt. 
Godefridus, al hoogbejaard, zal niet lang van zijn kanonikaat genoten hebben, 
maar gezien de stichting van het jaargetijde zal hij het wel als een bekroning van 
zijn levensloop ervaren hebben. 

De nazaten 
Zoals vele priesters van zijn tijd heeft Godefridus van Audenhoven de celibaats-
verplichting niet altijd onderhouden. Wij kennen van hem drie natuurlijke kinde-
ren, twee zonen en een dochter. De moeder van deze kinderen vonden we nergens 
genoemd. Vermoedelijk was het zijn huishoudster. Wij bespreken deze kinderen in 
de volgorde van hun eerste vermelding. 

Zoon Ghiselbertus 
Deze vonden we voor het eerst vermeld in 1383. Hij was toen blijkbaar volwassen 
en trad handelend op voor schepenen van 's-Hertogenbosch doordat hij aan zijn 
zuster Elisabeth, uitdrukkelijk genoemd als natuurlijke dochter van genoemde 
Godefridus, beloofde een jaarpacht te betalen uit huis en aangelag in Oirschot. De 
toezegging werd gedaan in handen van de Bossche notaris Adam van Mierd, zodat 
over leeftijd of handelingsbekwaamheid van Elisabeth niets blijkt.10) 
Giselbert vonden we slechts tweemaal later genoemd en wel in 1400 en 1403. In 
1400 werd hij genoemd `Ghisebrecht zoon van heer Godert van Audenhoven'. Hij 
trad op in rechte namens het kapittel van Oirschot voor schepenen van Oerle. Hij 
kreeg daar de verzekering van vier schepenen, dat het Oirschotse kapittel al meer 
dan dertig jaar recht had op een jaarpacht uit onroerend goed onder 
Meerveldhoven en Zeelst.°) Het ligt voor de hand, dat hij rentmeester was van het 
kapittel, doch wij vonden hem nergens uitdrukkelijk als zodanig genoemd, hoewel 
ook de volgende vermelding in dezelfde richting zou kunnen wijzen. 
In 1403 verkreeg Giselbert twee jaarrenten, die vroeger aan het kapittel betaald 
moesten worden. Mogelijk is hier sprake van ruil met het kapittel») 

Dochter Elisabeth 
De dochter is ons eerst bekend geworden in de toezegging door haar broer 
Giselbert van een jaarpacht in 1383.13) 
Er is van haar slechts één andere vermelding bekend van 53 jaar later. 
Vermoedelijk was zij toen overleden. Zij was gehuwd (geweest) met Jan van den 
Dijck en had bij hem twee zonen, Giselbert en Daniel. Deze twee zonen van 
`Johannes van den Dyc en Elisabeth natuurlijke dochter van heer Godefridus van 
Audenhoven, priester, verkochten een jaarpacht uit huis en aangelag onder 
Oirschot aan Goeswinus natuurlijke zoon van heer Rutgherus van Audenhoven, 
priester, waartegenover Henricus zoon van Petrus genoemd heer Danels zoon 
gebruik maakte van zijn naastingsrecht, maar dit weer afstond aan Goeswinus. 14)  

Zoon Heinric 
Van deze natuurlijke zoon vonden we slechts één vermelding. In 1387 verkocht 
Ileinric here Goedevartssoen van Audenhoven' voor schepenen van Oirschot een 
jaarpacht aan Jan van Audenhoven.15) 
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Misschien is het goed hier op te merken, dat de Bossche schepenen, die hun akten 
redigeerden in het Latijn, de officiële Latijnse doopnamen gebruikten, terwijl de 
Oirschotse schepenen, die in hun akten de Nederlandse taal bezigden, de namen 
schreven zoals ze in de volksmond klonken. 
Heinric was in 1387 niet alleen volwassen, maar hij had zelfs al een volwassen 
zoon, die in het jaar daarop in rechte optrad: Rutger. 

Kleinzoon Rutger 
Deze kleinzoon is speurbaar van 1388 tot 1426. In 1388 gaf hij voor Bossche sche-
penen een stuk land onder Hedel uit in erfpacht. Hij werd daar genoemd `Rutgher 
genaamd van Audenhoven, zoon van Henricus, natuurlijke zoon van heer 
Godefridus van Audenhoven, priester'.16) Het jaar daarop kocht hij een jaarpacht 
uit grond in Oirschot voor Oirschotse schepenen. Daar wordt hij genoemd `Rutger 
Henricx her Godevaertssoen soen van Audenhoven'.17) Meestal echter werd in 
Oirschot bij hem de naam 'van Audenhoven' weggelaten, zoals dat in de 
Oirschotse volksmond nog dikwijls gebeurt. 
Ook in 1397 kocht Rutger een jaarpacht uit huis en aangelag onder Hedel, nu voor 
Bossche schepenen.] 8)  

In 1402 verklaarden schepenen van Oirschot, dat Rutger als schepen aanwezig 
was, toen Ghisebrecht Sceers, hun medeschepen, recht van overpad verkreeg door 
de hof van heer Rutger van Audenhoven. 9)  Dit moet dan geweest zijn in de jaren 
1397 of 1400, in welke jaren hij voor het eerst schepen was.20) 
Wij vermoeden, dat Rutger kort na 1400 tijdelijk uit Oirschot vertrokken is, want 
terwijl hij blijkens zijn latere staat van dienst heel bekwaam zal zijn geweest, keer-
de hij in ruim tien jaar tijd niet als schepen terug. 
In 1404 verkocht hij jaarpachten aan Jan van den Doeren van Aarschot ten overstaan 
van Oirschotse en Bossche schepenen.21) Dit wijst mogelijk ook in dezelfde richting. 
In 1413 was Rutger weer terug in Oirschot en fungeerde hij als schepen als derde 
in rang zoals ook in 1400.22) Hij zal echter in de loop van de zomer weer uit 
Oirschot vertrokken zijn, want in oktober van dat jaar was hij als schepen vervan-
gen door Jan die Smet.23) Drie jaar later was hij definitief terug in Oirschot en fun-
geerde daar als president-schepen in 1417,24) 1420,25) 142326) en 1426.27) 
Terwijl hij schepen was in 1420, heeft Rutger voor Bossche schepenen zijn naas-
tingsrecht ten opzichte van enige jaarrenten aangetoond en ook weer afgestaan.28) 
Wij veronderstellen, dat Rutger niet lang na 1426 is overleden. Hij had een zoon 
met de naam Godefridus. 

Achterkleinzoon Godefridus 
Deze achterkleinzoon is ons bekend, doordat hij voor schepenen van Oirschot een 
jaarpacht verkocht uit een huis en aangelag onder Kerkhof in het centrum van 
Oirschot. Hij wordt daar aangeduid als `Godevert Rutgers Henricx heren 
Govertssoens soen van Audenhoven'.29) 
Wij vermoeden, dat deze Godefridus van Audenhoven van 1436 tot 1438 (of 1443) 
dienstdoend pastoor van Vessem en Wintelre geweest is,30) hoewel we geen posi-
tief argument hebben voor deze identificatie. Dan zouden overgrootvader en ach-
terkleinzoon met dezelfde naam met een interval van een eeuw in dezelfde plaats 
pastoor geweest zijn. 
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Besluit 
Concluderend menen we met recht te mogen zeggen, dat Godefridus van 
Audenhoven, pastoor van Wintelre van 1336 tot 1342, een doortastend persoon 
was. Als pastoor in Wintelre trad hij doortastend op tegen zijn werkgever, het 
Oirschotse kapittel, ofschoon hij daarbij niet in zijn recht stond. Ook in zijn door-
tastendheid ten opzichte van het vrouwelijk geslacht stond hij niet in zijn recht. 
Hij heeft de bevoegdheid van notaris weten te verkrijgen en op het einde van zijn 
lange leven de benoeming tot kanunnik in Oirschot, wat hij zeker als een bekro-
ning zal hebben ervaren. Van zijn nazaten heeft vooral zijn kleinzoon Rutger zich 
ontpopt als een bekwaam man, die vier termijnen als president-schepen van 
Oirschot heeft gefungeerd. 

NOTEN 
1) J. Lijten, 'De verhouding van het Oirschotse kapittel tot de onderhorige parochies', in 

Campinia jrg. 23 (1993), blz. 156 - 170. 
2) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 408, R. nr. 29 d.d. 1358.12.14. 
3) Origineel: A.T.H.G.Oirschot, ch. 1359.10.28. 
4) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 398, R. nr. 82 d.d. 1379.02.04. 
5) Originele akte van vonnis van de officiaal, waarin het verzoek van Godefridusis geïnse-

reerd: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 396, R. nr. 99 d.d. 1386.03.26 en nr. 105 d.d. 1387.07.23. 
6) De akte is enkel bewaard in afschrift in het Register van Dooren - van Baar in het parochie-

archief van Oirschot, blz. 75 t/m 78. 
7) Vrgl. J. Lijten, 'Het bestuur van het Oirschotse Sint-Jorisgasthuis rechtens en feitelijk', in 

Campinia jrg. 16 (1986), blz. 155 - 179 en 'De heren van Oirschot uit de familie van 
Petershem', in Campinia jrg. 19 (1989), blz. 3 - 21. 

8) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 191, R. nrs. 255 en 256. 
9) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 387, fol. XXXIV°. 
10) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 149, R. nr. 91 d.d. 1383.06.02. 
11) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 97, R. nr. 192 d.d. 1400.06.04. 
12) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 163, R. nr. 208 d.d. 1403.09.28. 
13) Zie noot 10. 
14) Originelen: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 149, R. nrs. 312, 313 en 314 d.d. 1436.06.08 en 

1436.06.21 (2 maal). 
15) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 434, R. nr.102 d.d. 1387.04.10. 
16) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 143, R. nr. 112 d.d. 1388.03.26. 
17) Authentiek afschrift: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 117, R. nr. 117 d.d. 1389.09.04. 
18) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 370, R. nr. 173 d.d. 1397.07.08. 
19) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 435, R. nr. 203 d.d. 1402.12.18. 
20) Voor 1397: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 7706, stuk nr. 12. 

voor 1400: A.T.H.G.Oirschot, ch. nrs. 1400.04.21 en 1400.03.06. 
21) Originelen: R.A.N.B., A.K.O., inv. nrs. 144 en 370, R. nrs. 209 en 210 d.d. 1404.03.08 en 

1404.04.09. 
22) A.T.H.G.O., ch. 1413.01.17; O.A.A.O., ch. 1413.06.14. 
23) R.A.O., ch. 1413.10.09. 
24) A.T.H.G.O., chs. 1417.02.19 en 1417.06.10. 
25) A.T.H.G.O., chs. 1420.02.01; 1402.02.25; 1420.04.23 en 1420 12.08. 
26) A.T.H.G.O., ch. 1423.11.03 en zevenmaal in Kapittelarchief. 
27) R.A.O., ch. 1426.02.10 en A.T.H.G.O., chs. 1426.05.10 A en B; 1426.06.23. 
28) Originelen: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 191, R. nrs. 255 en 256 beide d.d. 1420.12.23. 
29) Origineel: R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 374, R. nr. 297 d.d. 1431.02.05. 
30) Vrgl. J. Lijten, 'De pastoors van Vessem, Wintelre en Knegsel voor 1648', in De Hooge 

Dorpen, Hapert 1993, blz. 63. 



CA1VIPINIA 

driemaandelijkse uitgave van het 
Streekarchief 

Regio Eindhoven 

27e jaargang, nr. 105 

april 1997 



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

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

Abonnementen, losse nummers: 

IIHOUD 

Woord vooraf 48 

Joodse bedrijvigheid in Oirschot 1730 - 1915 49 
door Jacques Mijland 

In 1997 bedraagt de abonnementsprijs f 25,-- per jaar, inclusief verzendkosten 
en administratie. 
Deze kosten zijn te voldoen, nâ ontvangst van de acceptgiro, op postbank-
nummer 47.16.46 ten name van Streekarchief Regio Eindhoven te Eindhoven, 
onder vermelding van "Campinia". 

De prijs van losse nummers van de lopende jaargang bedraagt f 6,25. 
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 v66r 
1 december van de lopende jaargang, wordt het abonnement automatisch ver-
lengd. 

Copyright: Streekarchief Regio Eindhoven 
Overname van artikelen of gedeelten daaruit dient U 
schriftelijk aan te vragen bij de redaktie. 

Lay-out en drukwerk: 
Maras Drukkerij, Oostelbeers. 

ISSN 0166-6959 
Omslag:  gedeelte uit de kaart Ducatus Brabantiae 

van Jacob van Deventer, uit 1558. 



WOORD VOORAF JOODSE BEDRIJVIGHEID IN OIRSCHOT 1730 - 1915 

door Jacques Mijland 

Geachte Lezer, 

Vorig jaar is op ruime schaal het besluit herdacht van 2 september 1796, waarin de 
Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek "den gelijkstaat der Joodsche 
met alle andere burgers" decreteert. Dit, en reeds eerdere verzoeken in die rich-
ting, waren voor de auteur aanleiding om de geschiedenis van de joodse gemeen-
schap in Oirschot nader te onderzoeken. De afronding van zijn onderzoek vergde 
echter meer tijd dan voorzien. Het leverde een uitgebreid artikel op dat aandacht 
besteed aan de "gelijkstaat" in de praktijk, vooral tot uitdrukking komend in de 
politieke en economische armslag van die gemeenschap. 
De redactie heeft de auteur dan ook de gelegenheid geboden om zijn onderzoek te 
publiceren, en dit in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, in een themanummer. 
Het handelt over de Joodse gemeenschap, die tijdens de achttiende en negentien-
de eeuw in Oirschot leefde en werkte. 

De redactie 

Inhoudsoverzicht  

1. Inleiding 
2. Probleemstelling 
3. Demografie 
4. David Abrahams 
5. De kinderen van David Abrahams 
5.1. Salomon David Roost 
5.2. Abraham David Roost 
5.3. Schoontje David Roost 
5.4. Johanna David Roost 
5.5. Sebilla David Roost 
5.6. Jacob David Roost 
6. De nazaten van de kinderen van David Abrahams 
6.1. Mozes Groenewoud 
6.2. Levi Philip Levies 
6.3. Philip Levi Levies 
6.4. Samuel Roost 
7. De familie Docters 
7.1. Hartog Docters 
7.2. Isac Docters 
8. De familie De Groot 
8.1. Andries de Groot 
9. De Synagoge 
10. De joodse begraafplaats 
11. Joodse schoolmeesters 
12. Emancipatie 
12.1. Economische situatie 
12.2.  Theorie van Sombart 
12.3.  Komen en gaan 
12.4. Laatste bedrijvigheid 
13. Slot/Conclusies 

Noten 
Bijlage: Joodse personen geboren in Oirschot (1730-1915) 
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1. INLEIDING 

Al in de middeleeuwen zijn er kleine joodse gemeenschappen in de mediene; dat 
is het gebied buiten Amsterdam. 
Vanuit de stad vormen de joodse handelaren in manufacturen en vee, als geld-
schieter en marskramer een schakel tussen die stad en het platteland. De genoem-
de beroepen beoefenen ze noodgedwongen, omdat de gilden-beroepen voor hen 
zijn uitgesloten. Pas na de Franse tijd hebben ze die mogelijkheid wel, maar een 
toenemende industrialisatie zorgt ervoor dat de kleine Joodse gemeenten leeglo-
pen. 

In 1619 bepalen de Staten van Holland en West-Friesland toelatingsregels voor de 
steden en dorpen. Dit besluit geldt ook voor de Generaliteitslanden. De politiek 
die gemeenten voeren ten aanzien van de joden beweegt zich vooral op het gebied 
van toelating, verblijf en vestiging. Een rol hierbij spelen bewijzen of attestaties 
van goed gedrag, borg- en ontlastbrieven, het verlenen van poorterschap. 

In 1796 komt er (op papier) gelijkheid voor iedere burger. Ook voorziet deze 
grondwet in de scheiding van kerk en staat. Door deze wetgeving komt er een 
einde aan de relatieve burgerlijke en strafrechtelijke zelfstandigheid van de Joodse 
gemeenschap. De burgerlijke en strafrechtelijke bevoegdheden worden meer en 
meer de verantwoordelijkheid van de overheid. Tot 1796 hadden de Joodse 
gemeenten (ook wel naties genoemd) grote mate van zelfbestuur. Daaraan komt 
een einde: de zogenaamde joodse naties worden vervangen door joodse kerkge-
nootschappen.' 
In 1808 wordt het poorterschap definitief afgeschaft en daarmee is vrije vestiging 
wettelijk gewaarborgd. 

Op 20 juni 1808 wordt bij keizerlijk decreet bepaald dat ingezetenen van het 
Napoleontische rijk een voornaam en een familienaam moeten dragen. Aan het 
(joodse) systeem van patroniemen komt daarmee een einde. Dit systeem hield in 
dat kinderen als 'achternaam' de voornaam van de vader krijgen. Dit kan zeer ver-
warrend gaan werken m.n. voor de ambtenaren van de burgerlijke stand en belas-
tingen. Aan het begin van de negentiende eeuw zien we dat achter de oorspronke-
lijke voor- en achternaam nog een tweede naam verschijnt. Enkele voorbeelden: 

David de zoon van Abraham David(s) gaat heten David Abraham Davids; 
als David de zoon van Abraham David(s) op zijn beurt een zoon krijgt met 

2 de naam Abraham dan gaat deze heten Abraham David Abrahams. 
Na de wettelijke verplichting een achternaam te kiezen heet de laatste bijv. 
Abraham David Roos. We zien overigens in deze tijd ook voornamen ver-
anderen waarbij de eerste letter wordt behouden. Zo kan Meijer Manuel 
worden; David verandert bijv. in Daniel; Rachel wordt Roosje enz. 

Het effect is dat de joden op langere termijn niet meer te kennen zijn aan hun 
naam. Dat heeft voor archiefonderzoek voor- en nadelen. 

Tot slot: bij de bepaling of iemand joods is of niet ben ik uitgegaan van de offi-
ciële registraties in de archieven. 

2. PROBLEEMSTELLING 

In het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad besteedt Jan Brouwers aandacht aan 
een nieuwe publikatie van J. Bader over de Joodse gemeente in Breda

3
. 

Enkele gedeelten van het artikel van Jan Brouwers zijn voor mij aanleiding 
geweest wat dieper in te gaan op de geschiedenis van de joodse gemeenschap in 
Oirschot. Uit het genoemde artikel citeer ik: "Bijzonder is namelijk dat in 
Oisterwijk al voor 1796 joden mochten wonen en zij hadden zelfs een rabbijn in 
hun midden, de eerste in Noord-Brabant." Ik hoop aan te tonen dat dat eerste in 
Brabant niet zo uitzonderlijk was. 
Een tweede lijn in mijn verhaal is impliciet de geschiedenis van de emancipatie 
van de joden in Nederland na 1796. Op 2 september 1796 namelijk wordt in de 
Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek het decreet aangenomen over 
"den gelijkstaat der Joodsche met alle andere burgers." 
Een derde vraag die ik probeer te beantwoorden heeft betrekking (de titel van dit 
artikel zegt het al) op de economische activiteiten van de joodse inwoners van 
Oirschot. Ik zal daarbij de nadruk leggen op de ontwikkelingen na het emancipa-
tiedecreet van 1796. 
Een moeilijkheid bij het archiefonderzoek was het ontbreken van belangrijke 
bronnen. Zo is met het sluiten van de synagoge en het ontbinden van de 
Nederlandsch Israëlitische Gemeente Oirschot op 17 december 1912 het archief 
van deze gemeente naar de hoofdkerk te Eindhoven gegaan.

4 
 Bij het bombarde-

ment van september 1944 is het daar door brand volledig verloren gegaan. In het 
Joods Historisch Museum in Amsterdam is over Oirschot zeer weinig aanwezig. 
Wat daar ligt over de begraafplaats, aan demografische gegevens en enkele kran-
tenartikelen heb ik in dit artikel opgenomen/verwerkt. 
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De tijdsbegrenzing voor deze publicatie is ontstaan in de loop van het onderzoek. 
Terugwerkend in de tijd kwam ik terecht bij (waarschijnlijk) de eerste joodse 
inwoner van Oirschot. Dat was David Abrahams. In de schepenprotocollen vond 
ik in 1757 een transactie rond de aankoop van een woning. In de resolutieboeken 
vind ik zijn naam al eerder. Op grond van gegevens rondom zijn overlijdensdatum 
en zijn vermoedelijke trouwdatum, ga ik ervan uit dat David Abrahams rond 1730 
in Oirschot woonde. Vandaar dat ik als beginpunt voor dit onderzoek 1730 heb 
gekozen. 

De overweging om als einddatum 1915 vast te stellen was minder moeilijk. Uit dit 
onderzoek zal blijken dat de nazaten van David Abrahams zorgden voor de tot-
standkoming van een rijk nageslacht; en dus een joodse bevolkingsgroep. Op het 
einde van de negentiende eeuw zie ik deze groep langzaam uit Oirschot verdwij-
nen. 
In 1912 wordt besloten de synagoge te sluiten en de Israëlitische Gemeente van 
Oirschot op te heffen. Voor mij is 1915 daarom een (voorlopige) afsluiting van een 
episode in de Oirschotse geschiedenis. 

3. DEMOGRAFIE 

Het aantal Joodse inwoners van Oirschot in het bestek van deze studie is niet altijd 
nauwkeurig te bepalen. Vo& 1810 is er geen bevolkingsregister. Daarna zijn de 
gegevens nogal verspreid in de archieven; ook zijn er hiaten. In dit hele artikel heb 
ik gekeken naar de joden die woonden in de kom van het dorp, wel Kerkhof 
genoemd en later Wijk A. Dus de herdgangen Hedel, Notel, Straten, Spoordonk, 
Aerle, Naastenbest en Verrenbest blijven buiten beschouwing, omdat onderzoek in 
het eerste 'bevolkingsregister' van 1810 geen Joodse ingezetenen opleverde in 
deze herdgangen. Ook verdere naspeuringen laten zien dat de Joden woonden in 
de kom van het dorp. 
In het archief van de gemeente Oirschot zijn zoals gezegd weinig demografische 
gegevens te vinden over de periode vôôr 1810. Het "begraafboek"

5 
 van de joodse 

gemeente geeft een eerste aanzet tot reconstructie. Aan de hand van deze lijst en 
aan de hand van aantekeningen gemaakt bij bestudering van de notariële archie-
ven, schepenprotocollen en resolutieboeken heb ik alle gegevens verzameld op 
systeemkaarten. Daarna heb ik deze gegevens overgebracht in diagrammen. Het 
resultaat daarvan is: 

1740 3 1765 7 1790 15 
1745 3 1770 7 1795 18 
1750 7 1775 9 1800 19 
1755 6 1780 15 1805 30 
1760 7 1785 17 

Uit het "Etat de population de la Mairie de Oirschot en Be(e)st. Année 1810"
6 
 heb 

ik de bewoners van Kerkhof genoteerd die als godsdienst de aanduiding 
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Nederlands Israëliet hebben. Ik laat ze hieronder volgen: 

ABRAHAMS, Natan en echtgenote BENJAMIN, Judith en hun 8 kin- 
deren 
ISRAEL, Philiph 
ALEXANDER, Clara en echtgenoot ROOST, Salomon Davids 
ALEXANDER, Sara 
BAARENT, Hester en echtgenoot WOLF, Jacques 
BARNEVELD, Sara van, zij is geen Joodse, echtgenote van MEIJER, 
Henri 
BENJAMIN, Schoontje, echtgenote van ISACQ, Hertog en hun 3 kin- 
deren 
DAVIDS, Abraham, en echtgenote LEVIE, Sara 
DAVIDS, Sebille 
EDERSEN, Grietje 
LEVIE, Levie 
MARCUS, Elisabeth 
MICHIEL, Meyer, en echtgenote HERTOG, Blommeke 
WOLF, Sara 

Dat zijn in totaal 31 personen. Daarvan zijn er minder dan tien van het mannelijk 
geslacht en ouder dan dertien jaar, een voorwaarde binnen de joodse gemeenschap 
om een eigen synagoge te kunnen stichten. Zie hierover meer onder het hoofdstuk 
synagoge. 

Het reeds genoemde "begraafboek" heeft als titel: 1807 Leijst van de Lijke der 
Joodsche gemeente binnen Oirschot. Op deze lijst prijken in volgorde van leeftijd 
de namen van 24 personen. Bij zes staan de overlijdensdatum en de datum van de 
begrafenis vermeld. De lijst is bijgewerkt tot en met november 1810. Bij de ove-
rige personen is de geboortedatum vermeld. 

De situatie op 31 december 1819 is volgens het Bevolkingsregister 1820-1830 
(inv.nrs. 930,931 en 932): 
volgnummer 

151 Nathan Roost, zijn vrouw en vier kinderen 
152 De weduwe Johanna Levi 
282 De weduwnaar Hartog Izak Docters en zijn vier kinderen 
319 Levi Philip Levi, zijn vrouw en twee kinderen; Salomon Roost, Jacob 

Wolff, Mozes Levi Groenewoud, Benjamin Wolff en dienstmeid Eva 
Gompers 

In de archieven van de gemeente Oirschot zijn de invulbiljetten van verschillende 
volkstellingen vanaf 1829 bewaard gebleven

7
. In 1829 wonen er op vijf adressen 

in de kom van het dorp 19 joodse personen. 
volgnummer 

102 Judith Benjamin Welstand, weduwe, en vier kinderen 
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122 Samuel de Roos en Alexander Roos 
145 Johanna Philip Levie, zij woont alleen en is weduwe 
279 Hartog Docters, die weduwnaar is, met vier kinderen 
319 Levi Philip Levies, zijn vrouw Sara Roost met twee kinderen; 

Salomon Roost en Mozes Groenewoud 

De situatie op 31 december 1839 is 28 personen van Joodse afkomst. 
Het bevolkingsregister 1840-1850 vermeldt: (GAO, inv.nr. 939) 
volgnummer 

23a Abraham Wallich en Suzanna Hartogh 
150 Levy Levis, Sara Roost, Levis Philip Levy, Clara Levis, Levy 

Groenewoud en Mozes Groenwoud 
155 Judith Welstand, Benjamin Roost, Sara Heijboom, Sara Roost en 

Nathan Roost 
279 Hertogh Docters en drie kinderen 
319 Alexander de Roos en zijn vrouw Marianne en hun negen kinderen 

Ik geef hieronder gegevens over volgende volkstellingen met vermelding van de 
volgnummers in de bevolkingsregisters: 
Volkstelling 1849, aangevuld met gegevens uit bevolkingsregister 1850-1860: 
(inv.nrs. 940-941) 

20 personen van Joodse geboorte op vijf adressen 
volgnummer 

151 David Hartog en Clara Levie en een kind; Sara Roost (moeder van 
Clara) en dienstbode Sara de Vries 

286 weduwe Marian Groenewout en twee kinderen; Roos Koppens 
288 Isak Docters met familie bestaande uit vier personen 
328 Andries de Groot, ongehuwd 
337 Mozes Groenewoud met vrouw en drie kinderen 

Volkstelling 1859, aangevuld met gegevens uit bevolkingsregister 1860-1870: 
(inv.nrs. 947,948 en 953) 
volgnummer 

147a Andries de Groot met vrouw en drie kinderen 
151 David Hartog met vrouw en zes kinderen; en een inwonend kind 
277 Clara Groenewoud 
282 Levie Levi met vrouw en twee kinderen 
286 Isaac Docters met vrouw en zeven kinderen 
337 Mozes Groenewoud met vrouw en zes kinderen; en een inwonende 

man 

Volkstelling 1869, aangevuld met gegevens uit bevolkingsregister 1870-1880: 
(inv.nrs.754-755) 

29 personen van Joodse geboorte op vier adressen 
volgnummer 

282 Levy Levy, weduwnaar met drie kinderen en dienstmeid 
286 Izaak Docters met vrouw en vier kinderen  
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292 Andries de Groot met vrouw en zes kinderen 
337 Mozes Groenewoud met vrouw, zes kinderen, een keukenmeid en 

inwonende schoolleerling 

Situatie op 31 december 1879 gabaseerd op het bevolkingsregister 1880-1890: 
(inv.nrs. 961-962) 
volgnummer 

34 Andries de Groot met vrouw en zes kinderen 
230 Izaak Docters met vrouw en drie kinderen 
265 Daniel de Winter en echtgenote Sientje de Groot 
279 Lazarus de Groot en echtgenote Louisa Neuman 

Situatie op 31 december 1889 gebaseerd op het bevolkingsregister 1890-1900: 
volgnummer 

230 Lazarus de Wit en zijn echtgenote en twee kinderen 
265 David de Winter en Sientje de Groot 
311 Andries de Groot, echtgenote en drie kinderen; en inwonend onder- 

wijzer 

Situatie op 31 december 1899: 
volgnummer 

A249 Lazarus de Wit, vrouw en twee kinderen 
A286 Daniel de Winter en Dientje de Groot 
A340 Andries de Groot, vrouw en twee kinderen 

Volkstelling 1920: geen gegevens gevonden met betrekking tot Joodse inwoners. 

Volkstelling 1930: Oirschot heeft 4908 inwoners, waaronder 2 Nederlands 
Israelitische mannen en 2 Nederlands Israelitische vrouwen. 

De cijfers hierboven zijn uiteraard momentopnamen. Vandaar hieronder enkele 
andere bronnen. 
In de Staten van het totaal van de bevolking per 31 december en van de verdeling 
van de bevolking over de verschillende godsdiensten ...

8 
 zie ik de volgende cijfers: 

In 1830 heeft Oirschot in totaal 3789 inwoners, waarvan er 19 Israëliet zijn. In 
1870 zijn deze cijfers respectievelijk 4379 en 22. Dezelfde bron geeft verder: 

1861 3960 inwoners 38 Nederduits Israëliet 
1862 3954 40 
1863 3987 42 
1864 4014 34 
1865 4116 29 
1866 4173 30 
1867 4235 30 

Ik heb ook nog gekeken naar bronnen buiten de volkstellingen en de verzameling 
gegevens uit het gemeentelijk archief. 



56 

Afbeelding 2 

"•.' •••• 

I . 

/757 
144 . 5 J ,. 

Afbeelding 2. 
Kadastrale kaart 1832 sectie F 
Synagoge, woonhuizen en eventueel jaar van aankoop  
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Het Jaarboek
9 
 van 5674 vermeldt: 

"Oirschot (N.I. m. 2; v.2; P.I. m-; v3)" 
Verder staat te lezen: 

"Oirschot 
Geenerlei joodsche inrichtingen 
Kerkb. waarnem. B.A. Meyer" 

In 1909 woont Barend Abraham Meijer op A249 in Oirschot met zijn vrouw Rosa 
de Groot en hun kinderen Sophia (geboren 29 sep. 1905 in Oirschot) en Babeth 
(geboren 18 mei 1907 in Oirschot). In het zelfde huis wonen vanaf 1906 Andries 
de Groot, zijn vrouw en zijn zoon Joseph. 

In de Verslagen van de Permanente Commissie van het nederlandsch-Israëlitisch 
Kerkgenootschapl° over 1908-1913 staat een staatje van het aantal joden te 
Oirschot afgezet tegen de totale bevolking: 

aantal joden totale bevolking 

1809 27 5366 
1840 30 3997

11  

1869 29 3864 
1899 10 3920 
1930 4 4908 
1941 -- 

Verder staat daar: "Al in de achttiende eeuw woonden er joden in Oirschot. Op het 
perceel De Kloosters bevindt zich een joodse begraafplaats. De oudste steen 
dateert uit 1814. 

Aan het einde van deze paragraaf doe ik een poging tot samenvatting van de ver-
zamelde en vermelde demografische gegevens. (zie afbeelding 1) Het algemene 
beeld is duidelijk: vanaf de achttiende eeuw is er een gestage groei te constateren 
van het aantal joodse inwoners in de kom van Oirschot. Een aantal families blijft 
in de negentiende eeuw langdurig in Oirschot gevestigd. Vanaf 1865 verdwijnt de 
joodse gemeenschap geleidelijk. 
Duidelijk is geworden dat er al véér 1796 sprake was van een permanent verblijf 
door joden in Oirschot. 

4. DAVID ABRAHAMS 

In de resolutieboeken vanaf 31 januari 1736 en in de schepenprotocollen komt de 
naam David Abrahams regelmatig voor. Het is heel goed mogelijk om uitgaande 
van die bronnen het leven van David in Oirschot te schilderen. 
Op 20 november 1738 "Is met David Abrahams wegens het geslagh voor dit 
lopende jaer geaccordeert over 16 gulden alle vierendeels jaers prompt te beta-
len."

12 
 Het is niet duidelijk of David Abrahams dan in Oirschot woont. In het zelf-

de resolutieboek is op 12 januari 1741 sprake van boetes van een gulden, die 
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zowel binnen- als buitenslagers (d.w.z. binnen of buiten Oirschot wonend) moe-
ten betalen als zij vee slaan of steken. Ik hou het erop dat David een binnenslager 
was (zie geboortedata van zijn kinderen). 
Op het einde van het jaar, op 12 december 1741, "Is met slagter David Abrahams 
veraccordeert met het slagt beginnende met October 1741 en sal expireren den 
laatsten Septemb: 1742 voor de somme van Vier en twintigh gulden, onder condi- 
tie dat alle maanden precies zal moeten betalen de somme van twee gulden aen 
den Collecteur.". Twee jaar later in oktober 1743 wordt een contract gesloten voor 
twintig gulden per jaar. 
Na deze laatste `accordering' kom ik in de resolutieboeken geen nieuwe afspraken 
tegen over de slacht door David Abrahams. 
Wel wordt duidelijk dat er veel problemen zijn met ziekten onder het vee. Als op 
10 januari 1745 ziektes buiten Oirschot bekend worden, valt onmiddellijk het 
besluit tot een verbod op invoer van vee. Helaas, een maand later is de ziekte door- 
gebroken in Oirschot, zoals blijkt uit de resolutieboeken. Op 17 februari 1745 
wordt openbaar gepubliceerd: "(...) bij placaet van 6 November 1744 getragt heb- 
bende te prevenieren dat de pestitentiale sieckte onder het rundvee ontstaan niet in 
de landen door het inbrengen, vervoeren of doorstouwen van dien mogt overge-
bragt worden (...)." Er worden wachten in de verschillende herdgangen aangesteld 
om de invoer van vee te verhinderen. 
Tot het einde van 1749 blijft het onrustig op het front van transport en slacht van 
(vooral) rundvee. 
Het resolutieboek vermeldt op 7 december 1749: "Verder is geordonneerd gelijck 
geordonneert word bij deze dat niemand wie het ook zij soo ingesetenen als 
vreemden principael als slagters binnen deze vrijheyt zal vermogen in te brengen 
eenigh geslagt." 

David Abrahams kom ik in de schepenprotocollen voor het eerst tegen op 20 juni 
1748. Ik citeer: "David Abrahams Jood en Vleeshouwer alhier heeft openlijk 
bekend en beleden dat Leonard de Marcq, Secretaris dezer vrijheid, aan sijnen 
handen heeft gesteld een bedrag van 33 gulden 11 stuivers en 12 penningen." Een 
zekere Govert Quintijn Comans had tijdens zijn leven en zijn weduwe na zijn dood 
bij David Abrahams een schuld opgebouwd van 282 gulden 18 stuivers en 4 pen-
ningen wegens geleend geld en geleverd vlees. Zijn bezit wordt bij executie ver-
kocht; een evenredig deel van de opbrengst gaat naar schuldeiser David 

13 
Abrahams. 
Maar wat misschien interessanter is: uit deze aantekening uit het schepenprotocol 
blijkt dat David Abrahams alhier, dus in Oirschot woont. 
Een voorval, beschreven in het resolutieboek, geeft verdere zekerheid over de bur-
ger/poorter David Abrams". Ik lees en parafraseer: De nachtroeper Daendel 
Hoppenbrouwers kan wegens ziekte van zijn vrouw zijn "haendwerck niet waer-
nemen". Zijn jaarinkomen, groot dertig gulden, is te weinig om voor zijn echtge-
note passende voorzieningen te treffen. De oplossing wordt gevonden in een extra 
inkomen waar de bewoners van de Kerkhof voor garant staan in de vorm van een 
maandelijkse toelage. Een lijst van 'begunstigers' wordt in het resolutieboek neer-
geschreven. Op deze lijst zie ik als twaalfde David Abrams met een garantstelling 
van 8 penningen per maand. 
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Duidelijk is inmiddels dat David Abrahams in ieder geval in 1748 in Oirschot 
woont. Ik heb tot op heden niet kunnen achterhalen wanneer hij zich hier vestigde. 

De volgende ontdekking was de plaats, het huis waar David Abrahams woonde. 
Op 10 november 1754 zijn er volgens het resolutieboek klachten: "Dat hier in 
Oirschot voor al in den omtrek van den Kerckhof en Straaten van dien veel 
inwooners sig geneeren met vet te smelten tot keersen als ook tot ander gebruyk." 
Daarnaast zijn er klachten over de zorgeloosheid van veel personen die bij hun 
buren in potten, op scheppen of in pannen vuur halen om hun haarden aan te ste-
ken. Die personen vervoeren dat vuur over straat met gevaar voor vonken. Het 
voorbeeld dat nu volgt geeft een aanwijzing voor de plaats waar David Abrahams 
woont. "Ten exempel van welke diend dat jongstleden Vrijdagh sijn Hoog gebo-
ren den Heer van Oirschot des avonds omtrent vijf uren de Heijstraet uijt comen-
de om na huijs te gaen, op den hoek daer den slagter David de Jood woont, vrouw 
Scholtz heeft ontmoet dragende een ope test vol houtskoolen (...)".

15  

Overigens, bij een rondgang, een maand later, bij lieden die vet smelten en vlas 
rekelen, wordt de brandgevaarlijkheid gecontroleerd. Uitslag: "Bij David 
Abrahams rundvet-smelter welbevonden." 

Ik kom nu terug bij de schepenprotocollen
16

. Op 10 februari 1757 gaan twee hui-
zen in de herdgang Kerkhof over in handen van David Abrahams. De eigenaar is 
Joost van Erp, inwoner van Oirschot en wonend in de Notel. Ik citeer: "Transport 
van twee huijsen en hoven voor David Abrahams. Dat voor ons coomen is Joost 
van Erp, inwoonder alhier onder den Notel, den weleken verklaerden wel en wet-
telijck te cederen, transporteren en in vollen eijgendom over te geven gelijck doen-
de is bij ende mits deesen aan Mons. Elias de Graaf, schoolmeester alhier, ende 
dat ten behoeven van David Abrahams en mede inwoonder alhier, twee huijsen te 
weeten een groot en cleijn met deselven hoven, groot omtrent veertien roeden 
(...)". De prijs is 280 gulden. 

Ongeveer een maand later
17 

 is er een probleem met een van de pasgekochte 
woningen. De autoriteiten worden erbij gehaald: "Wij Jan Willem Soetens, 
Stadhouder van den heer Drossaard, Theodorus van Dooren en Nicolaas van den 
Burgh, schepenen, (...) certificeren en verclaaren bij ende mitsdesen ter requisitie 
van David Abrahams inwoonder alhier dat wij ons heijden dato onderschreve heb-
ben begeven na en bij een seecker huijs, stal en schop bij den requirant gekogt van 
Joost van Erp volgens transport van 10 february 1757 (...)." Er worden veel klach-
ten geconstateerd en de conclusie luidt: "Dus dat het voorss(chreve)ne huijs 
geheel en al buijten staet is, om door iemand op een ordentelycke wijse te connen 
worden bewoond (...)". Het eindoordeel van stadhouder en schepenen is duidelijk. 
Het huis zal moeten worden gerepareerd. 

Ruim twee maanden later voltrekt zich in Oirschot een ramp. Ik laat de 
Nederlandsche Jaerboeken 18 voor zich spreken: 

" Den 15 van deze bloeimaand, zijnde zondag, wanneer men ter kerke was 
om den godsdienst bij te woonen, ontstond alhier, in de Beterstraet, aen 't 
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oosteinde dezer plaetse, een brand, die van kleine beginzelen was, doch 
eene droevige verwoesting veroorzaekte. Dezelve begon in een gering 
huisje, en nam, ondanks den ijver en vlijt der inwoneren, die op het geklep 
der brandklokke ten eersten met de brandspuit toeschoten, zoodanig toe, 
dat het huisje, waerin de brand zijn begin genomen had, niet alleen in een 
oogenblik aen alle kanten in de vlammen stond, maer denzelven, door den 
sterken westen wind aengeblazen, binnen minder dan twee uuren tijds, der-
tien andere grooter huizen, benevens negen schuren en enige stallen, met 
alles wat 'er in was, in de assche leiden. Door dien de vlammen zoo hevig 
woedden, en schielijk voortsnelden, hadden de bewooners geen tijd, om 
iets van belang uit hunne goederen te bergen, waer door verscheide inge-
zetenen alhier tot de uiterste armoede gebragt zijn (...)." 

Op 25 september 1757 gaat er een brief naar de heeren Staten-Generaal der 
Verenigde Nederlanden. Na een weergave van de gebeurtenissen op 15 mei 1757 
volgt een verzoek om de getroffenen financiële steun te verlenen. Het besluit van 
de Staten-Generaal luidt om de volgende personen te ondersteunen: 

"Geven reverentelijck te kennen Cornelis Walraven, Jan Jansse de Croon, 
Leonard de Marcq, de weduwe Jacob de Croon, David Abrahams, Rogier 
Vlemmincx, Jan Toirkens, Arnoldus Toirkens, Floris van Esch in qualiteit 
van rentmeester van de arme-fondatie van Dirck van der Ameijden, en 
Theodorus van Dooren in qualiteit als rentmeester van de arme-fondatie 
van Hendrick Verbeecq, mitsgaders nogh negen andere familien die in de 
voornoemde huysingen en camers gewoont hebben, alle ingesetenen van 
de vrije en heerlijkheyt Oirschot, quartiere van Kempeland, Meyerije van 
's-Hertogenbosch (...)." 

De gedupeerden worden verdeeld in twee groepen. De huiseigenaren en dat zijn 
er zes krijgen elk f 100,-. Ook David Abrahams is daarbij, evenals Floris van 
Esch. Ik noem beide afzonderlijk, omdat het resolutieboek een aparte aantekening 
vermeldt: "Dogh soo niet komen te bouwen soo rulle die voorschreve twee hon-
dert gulden onder de hier naer te noeme verdeelt [worden]" De mensen die in de 
afgebrande huizen hebben gewoond krijgen tussen de tien en twintig gulden. 

In een eerdere publicatie
19 

 worden deze afgebrande huizen gesitueerd ter hoogte 
van de Kerkstraat, ongeveer op de plaats waar zich de kleine parkeerplaats bevond 
achter het parochiehuis (achter het huidige gemeentehuis). In de boven aange-
haalde tekst is sprake van "in de Beterstraet, aen 't oosteinde dezer plaetse". Nader 
onderzoek naar de plaats van deze woningen wijst uit, dat zij gelegen waren aan 
de huidige Rijkesluisstraat. De door David gekochte woningen waren gesitueerd 
op de plaats waar nu de Woudgalm staat en op die van het pand daarachter, dat 
grenst aan de Kanunnikensteeg. (zie afbeelding 2) 
Verder lezend in de schepenprotocollen vind ik op 15 mei 1765 een akte van reali-
satie van 176 gulden en 9 stuivers ten laste van Anna Catharina Daendel 
Hoppenbrouwers. Op deze dag in mei ontvangt Anna van David Abrahams, Joods 
koopman in vlees te Oirschot, genoemd bedrag. Het is een schuld van geleverd 
vlees met een jaarlijkse intrest van drie gulden. David Abrahams tekent de reali-
satie met zijn naam in het Hebreeuws; een van de schepenen schrijft erbij: "ver- 
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claarende niet andere te conne schrijven." 
Op 29 juli 1767 wordt de schuld door de kinderen Hoppenbrouwers betaald. De 
akte van realisatie wordt doorgehaald; in de marge wordt vereffening van de 
schuld vermeld, opnieuw onderschreven door David Abrahams.

20  

Het is niet helemaal duidelijk wanneer David overlijdt. Uit de gegevens die ik heb 
gevonden rondom de verdeling van zijn huizen

21  mag ik veronderstellen dat dat in 
1792 of 1793 moet zijn gebeurd. 
Uit deze protocollen wordt ook duidelijk dat David zes kinderen had, die allemaal 
in Oirschot worden geboren. De naam van de echtgenote heb ik niet kunnen ach-
terhalen. 

Met de verdeling van de erfenis
22 

 m.n. van zijn huis, dat in 1793 wordt bewoond 
door Philip Levie en zijn echtgenote Sebilla Davids en door Meijer Michel, ver-
dwijnt de naam David Abrahams uit de archieven. 

5. DE KINDEREN VAN DAVID ABRAHAMS 

5.1. Salomon David Roost 

Een van de kinderen van David Abrahams is Salomon David Roost. Op 28 april 
1749 ziet hij het levenslicht in Oirschot. Hij zal tot aan zijn overlijden in Oirschot 
wonen. Hij wordt bijna 90 jaar oud. 
Omdat Salomon tijdens zijn leven zeer actief is geweest in Oirschot wil ik een 
aparte paragraaf aan hem besteden. In chronologische volgorde zal ik stilstaan bij 
zijn bedrijvigheid op economisch gebied. 

Evenals zijn vader David Abrahams en zijn broer Abraham is Salomon slager. In 
de resolutieboeken van 1769, 1770 en 1771 worden David, Salomon en Abraham 
vermeld in verband met belastingen op geslacht vlees. 
Op 10 oktober 1769 staat in het resolutieboek van de schepenen te lezen: "Is in de 
vergadering gearresteert om de menigvuldige inconvenienten en geduurige moe- 
ijlijkheden en klagten tusschen de slagters en den pagter van het bestiaal voor te 
komen om de slagters sweekelijx te laaten opbrengen en zijn dezelve getaxeert als 
volgt: 

David Abrahams op 1 : 5 : 0 
De kinderen Abraham Davids 1 : 5 : 0 
Hijliger van Gink op 0 : 10 : 0 

Philip Redert wordt belast met de wekelijkse inning. Een jaar later worden de 
Oirschotse slachters opnieuw getaxeerd. Nu lees ik: 

Abraham Davids een gulden per week 
Kinderen David Abrahams 15 stuivers 
Hijliger van Gink 10 stuivers 

Weer een jaar later ziet de lijst er als volgt uit: 
Abraham Davids 1 : 0 : 0 
De twee kinderen David Abrahams 1 : 0 : 0 
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Afbeelding 3. 
Besluit van 20 aug. 1816 
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Jan Hendrik Merx 0 : 10 : 0 
Jan van de Wiel 0 : 5 : 0 
De jood Nathan te Best 0 : 5 : 0 
Heijliger van Gink 0 : 5 : 0 

In 1780 trouwt Salomon met Clara Alexander; zij is omstreeks 1750 geboren te 
Metz. In dat jaar koopt Salomon "Huis de Wereld" (nu Molenstraat 8) van 
Abraham Daniel Prince.

23 
 In dat huis is Salomon jarenlang actief als slager. 

Daarnaast houdt hij zich bezig met financiële transacties. Zo leent hij op 24 febru-
ari 1787 een bedrag van f 300,- van mejuffrouw Cornelis Vos. Zijn vader David 
Abrahams en Jan Schouw staan borg voor hem. Drie jaar later betaalt Salomon het 
bedrag terug.

24 
 

Een jaar later is Jan Francis van de Schoot f 100,- schuldig aan Salomon; en in 
1795 moeten Arnoldus de Haan, Hendrikus de Haan en de man van Maria de Haan 
(Jan Joosten) aan Salomon honderd gulden terugbetalen.

25 
 

Uit de schepenprotocollen blijkt verder dat er in 1807 een schuld is van Pieter 
Antonie van Hem aan Salomon Davids van f 50,- "ter zake van verhaalde waren 
en geleende penningen", die binnen een jaar moet worden terugbetaald met een 
rente van 4 %. 

Het lijkt erop dat Salomon na 1815 weinig actief was als slager; in de patentre-
gisters

26 
 vanaf 1815 komt zijn naam niet voor. Wel kom ik hem tegen in de kohie-

ren van de personele omslag
27

; een soort van inkomstenbelasting. In 1831 wordt 
hij aangeslagen voor f 5,-. De rijkste dorpsgenoot, dokter Guljé mag f 50,- aan de 
staat afdragen. 
In de verdere registers van de personele omslag heb ik gezocht naar Salomon 
David Roost. Personele omslag is te beschouwen als een voorloper van onze 
inkomstenbelasting. Na berekening van inkomen uit arbeid en uit onroerend goed, 
en na aftrek van een bedrag per kind wordt het belastbaar inkomen vastgesteld. 
Over dat inkomen wordt 1 % personele omslag in rekening gebracht. 
Vanaf 1821 wordt Salomon David Roost aangeslagen voor een bedrag tussen f 
2,50 en f 5,00. De laatste aanslag vindt plaats in 1839 en bedraagt f 4,00. 

Een vergelijking met andere belastingplichtigen laat zien dat Salomon David 
Roost ongeveer 10 % betaalt ten opzichte van de hoogst aangeslagen inwoners van 
Kerkhof. 

Ook in de notariële archieven zijn financiële transacties terug te vinden. Zo ver-
koopt Johannes de Roy, landbouwer in Oirschot, een stuk land genaamd de Berg 
van Olivete, groot 1,5 lopen, onder de Kerkhof gelegen, aan Salomon Roost voor 
200 francs.

28 
 Dit gebeurt in 1812. 

Salomon Davids houdt zich in deze tijd steeds meer bezig als geldschieter. Daarbij 
is steeds grond onderpand. Ik geef enkele voorbeelden.

29 
 

- In 1817 leent Salomon David Roost aan Antonie Arnoldus de Koning uit Best 
f 200,-. Onderpand is een perceel land in Aarle. In 1821 wordt de hypotheek 
doorgehaald ten gunste van Salomon, koopman te Oirschot. 
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- Gerrit van den Boom in Best is in 1818 aan Salomon een bedrag schuldig van 
f 300,-. Onderpand zijn een hypotheek op een huis en een hypotheek op een per-
ceel land. Op 3 oktober 1825 is er een akte van cessie: twee obligaties van resp. 
f 300,- en f 100,- beide ten laste van Gerrit van den Boom, worden door 
Salomon David Roost overgedragen aan kostschoolhouder Jan SOlingen voor 
f 500,-. 

- In 1819 leent Gerrit van den Boom opnieuw geld van Salomon. Het gaat nu over 
een bedrag van f 200,-. Het onderpand is een hypotheek op een aantal bezittin-
gen in Best. 

Zoals ik reeds heb opgemerkt trekt Salomon zich in 1820 terug uit zijn actieve 
bestaan als slager en koopman. Op 17 juli van dat jaar laat hij notarieel vastleg-
gen" dat hij afstand doet van zijn roerende en onroerende goederen ten behoeve 
van zijn kinderen Marianne (gehuwd met Samuel Levi) en Sara (gehuwd met Levi 
Levi s). 
Een paar dagen later draagt Salomon in eigendom over aan zijn schoonzoon Levi 
Levis, slachter te Oirschot: 
1. een perceel hof in het Steenstraatje 
2. een perceel teulland onder Straten 
3. een perceel teulland onder Kerkhof. 
De geschatte waarde van deze onroerende goederen is f 220,-. In dezelfde nota-
riële akte verplicht Levi Levis zich om Salomon David Roost te onderhouden in 
kost, kleding en inwoning. 

Ik heb in de kadaster onder sectie F (Kerkhof) nog gekeken naar de eigendommen 
van Salomon.

31 
 Dat zijn in 1832: F 965 bouwland 3660 m2 en F 1129 hakhout 

ruim 1 ha. 
Omdat Marianne en haar man te Valkenswaard wonen, verkopen zij de helft van 
hun huis in 1820 aan Levie Philip Levis, de man van Sara.

32 
 Dit pand staat in het 

kadaster van 1832 aangeduid als F 821 huis en erf, 3 roeden en 51 ellen. In 1839 
gaat het over in handen van Mozes Groenewoud. 

Op 9 februari 1839 om negen uur 's morgens sterft op 89 jarige leeftijd Salomon 
David Roost. Twee kleinzoons, Mozes Groenewoud en Philip Levie, doen aangif-
te van het overlijden. In de overlijdensakte wordt de naam van de moeder van de 
overledene niet vermeld. 
Zijn vrouw Clara Alexanders was eerder, op 3 juni 1812, gestorven. Haar overlij-
den wordt aangegeven door Hartog Isak Docters en Jacques Wolfs. Bij haar over-
lijden woont zij in de Heistraat nr. 202. 

5.2. Abraham David Roost 

Een andere zoon van David Abrahams is Abraham David Roost. Hij is geboren in 
Oirschot in 1741. Hij trouwt met Sara Levie, die afkomstig is uit Amsterdam.

33 
 

Abraham huurt in mei 1771 een huis van Alegonda Jans van Laarhoven. Dit pand 
ligt aan de Nieuwstraat. De overeengekomen huurprijs is in onze ogen bijzonder: 
f 30,- per jaar plus een half dozijn theegoed per jaar. De betaling dient per kwar- 
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taal te geschieden; de eerste keer op 24 juni 1771. Het theegoed zal voor de eer-
ste keer voldaan worden op 24 september van dat jaar.

34 
 

Naast de slacht is Abraham Davids actief op het gebied van koop en verkoop van 
huizen. In 1780 is "Den Franschen Hoet" (nu Markt 20) in zijn bezit.

35 
 In 1781 

verkoopt hij het pand aan Hendrick Cornelis de Croon. 

Op 28 februari 1783 koopt hij van Antony Paulus Verhoeven een huis en hof ter 
grootte van 2,5 roede.

36 
 Het pand ligt tussen het huis van Jan Schouw, de gemeen-

tesecretaris van Oirschot, en dat van Hendrik Jan Smit. Abraham betaalt f 700,-
(nu is dat pand Markt 6). In 1808 is de nieuwe eigenaar Arnoldus Hendricus 
Lemmens. 

Op 20 maart 1787 vindt openbare verkoping plaats van de nalatenschap van 
Elisabeth, weduwe van Antony van Audenhoven. Omdat zij overlijdt in de armen-
fundatie van Amelrijk Booth wordt de nalatenschap verkocht door deze fundatie. 
Op de lijst van kopers zien we Abraham Davids. Hij koopt voor zes stuivers rom-
melerij, voor zeven stuivers blaaspijp en ketting en verder een aantal vrouwen-
hemden plus een kussensloop. Op de lijst komen ook voor Meijer, de Jood, en 
Salomon Davids.

37 
 

Na het overlijden van zijn vader wordt Abraham Davids in 1794 de uiteindelijke 
eigenaar van de twee panden met een gemeenschappelijke tuin. Deze panden, die 
vader kocht in 1757, liggen aan de huidige Rijkesluisstraat/hoek Kanaalstraat. De 
oppervlakte van dit nieuwe bezit van Abraham bedraagt 14 roeden. Abraham 
wordt eigenaar door eenzesde deel te erven en door de overige vijfzesde delen te 
kopen van zijn broers en zussen. Jacob, Salomon, Sebille, Hanna en Schoontje 
ontvangen elk f 120,- van Abraham voor hun erfdeel.

38 
 Op 14 augustus 1798 gaat 

het bezit over in handen van Daniel Peeters van der Heijden. Hij betaalt f 1280,-. 
Uit een aantekening in het schepenprotocol van 30 november 1793 blijkt dat 
Abraham Davids zelf bij L.V. Kerkhof woont naast Theodorus van den Brand en 
bij Jacobus van de Ven.

39 
 

In de schepenprotocollen zijn verschillende geloften van schulden terug te vinden: 
- in 1803 zijn Willemijn Jos. van den Boom en haar man Johannes Oerlemans 

f 50,- schuldig aan Abraham voor geleverde kleding; 
- in 1806 leent Antonie van Kerkoerle f 100,- van Abraham. 

In de patentregisters van 1815 staat Abraham vermeld als oude kleerkoper; hij 
woont op nummer 208. Hij is ingedeeld in patentklasse 7. 

Abraham David Roost kom ik ook tegen in het notarieel archief.
40 

 Op 26 novem-
ber 1816 worden op zijn verzoek meubelen verkocht; de opbrengst is f 233-19-
00. 
Op 16 december 1816 wordt notarieel vastgelegd dat Abraham een huis, nummer 
238, aan de Markt tussen Willem Francis Guljé en Gerrit Gruijthuijzen verhuurt 
aan Nathan Abraham Roost, zijn zoon, voor f 25 per jaar. Een maand later mach- 
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tigt hij zijn zoon om zijn vaste goederen te verkopen of te verhuren. 
In 1817 verkoopt Abraham David Roost dit pand aan Arn. Lemmens, vrederech-
ter te Oirschot, voor f 1200. Met de opbrengst wordt de hypotheek afbetaald. 

5.3. Schoontje David Roost 

Een van de dochters van David Abrahams, Schoontje, trouwt met Jacob Joseph 
Cohen. Op 20 mei 1769 krijgen beiden een certificatie van goed gedrag.

4
I Ze zijn 

van plan naar 's-Hertogenbosch te verhuizen. Enkele dagen later, op 5 juni, krijgt 
Jacob Joseph het poorterschap van 's-Hertogenbosch, waar ze minstens tot 1793 
zullen wonen.

42 
 In het artikel van C. Reijnders

43 
 worden nog enkele feiten gege-

ven. J.J. Cohen woont van 1771 tot 1778 in het huis 'De Vijzel' aan de Pensmarkt. 
In 1778 verhuist hij naar 'De Ster' op de Hoge Steenweg; daar blijft hij tot 1 
november 1790. Ook is bekend dat bij Jacob Joseph aan huis synagoge wordt 
gehouden. 

Verder is nog bekend dat een dochter van Jacob en Schoontje trouwt met Isaac 
Keyser. Isaac meent aan dit huwelijk woonrechten te kunnen ontlenen, maar op 26 
maart 1792 wordt hem aangezegd de stad te verlaten. Een maand later heeft hij 
een bewijs van goed gedrag en kan zich alsnog vestigen. 

Afbeelding 4. 
Interieur van de synagoge te Eindhoven, 1958 [het gebouw is in 1959 afgebroken] 
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5.4. Johanna David Roost 

De tweede dochter Hanna trouwt op 2 november 1769 met Jacob Samuel. Hij is 
geboren in Vianen en daar woonachtig." 
Bij de erfdeling na het overlijden van haar vader verwerft zij eenzesde part van de 
twee huizen van haar vader in eigendom. Zij verkoopt dit part aan Jonas Samuels 
te Eersel. Haar broer Abraham wil het ouderlijk huis echter graag volledig bezit-
ten. Hij doet daartoe een beroep op het recht van vernadering, waardoor hij het 
recht heeft als naaste verwant van de verkoper het zesde part van Jonas tegen gelij-
ke betaling terug te kopen.
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 In een schepenakte van 16 december 1794 verklaren 

Johanna en haar broer Abraham daartoe dat Jonas Samuels bij hun weten geen 
familie is. 

5.5. Sebilla David Roost 

De derde dochter, Sebilla, is rond 1740 in Oirschot geboren. Zij trouwt rond 1770 
met Philip Levi, die via een borgbrief
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 in 1775 permissie krijgt om zich in 

Oirschot te vestigen. In deze brief wordt geschreven, dat Philip Levi en Sebille 
Davids gedurende bijna tien maanden in St.-Oedenrode hebben gewoond en zij 
zich daar 'zeer ordentelijk en eerlijk gedraagen' hebben. H.J. Sweerts de Landas, 
heer van Oirschot, geeft het echtpaar twee dagen later toestemming zich voorlo-
pig te vestigen in Best. (zie afbeelding 10) 
Haar man Philip Levi overlijdt in 1795 in Oirschot. 

5.6. Jacob David Roost 

Het zesde kind van David Abrahams is Jacob. In de archieven van Oirschot komen 
we hem tegen bij de erfdeling bij het overlijden van vader. Hij is dan koopman en 
vleeshouwer te Zoetermeer en in Bodegraven. In de schepenprotocollen lees ik dat 
Jacob in eigendom overdraagt aan Abraham Davids 2/6 part in het huis van zijn 
vader. Hij, Jacob, heeft 1/6 verworven door erfenis en 1/6 door koop van Jacob 
Joseph Cohen» 

6. DE NAZATEN VAN DE KINDEREN VAN DAVID ABRAHAMS 

6.1. Mozes Groenewoud (kleinzoon van Salomon David Roost 5.1) 

De aangifte van overlijden van Salomon David Roost op 9 februari 1839 vindt 
plaats door Mozes Groenewoud en Philip Levie. In de akte van overlijden wordt 
Mozes aangeduid als kleinzoon van de overledene. Hij is een zoon van de dochter 
van Salomon Marianne, die op 6 juni 1775 is geboren en die op 31 juli 1803 in 
Halsteren trouwt met Samuel Levi Groenewoud. Andere kinderen uit hun huwe-
lijk zijn Levi en Clara. 

Mozes en Levi zien het daglicht in Halsteren/Steenbergen. Over dochter Clara heb 
ik geen duidelijk beeld gekregen. In het register van brieven uitgegaan van het 
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College van Burgemeester en Wethouders van Oirschot" kom ik in 1836 brief 
nummer 300 tegen. In deze brief, die gericht is aan de burgemeester van Budel, 
wordt gevraagd naar de identiteit van ene Clara Groenewoud die in 1815, 1816 of 
1817 is geboren in Oirschot bij Renon (de Jood met een oog). Haar vader is 
Samuel Levi en haar moeder heeft de achternaam Roos. In het bevolkingsregister 
van Oirschot ben ik wel een Clara Groenewoud tegengekomen, die op 6 februari 
1826 geboren zou zijn te Budel en die op 18 april 1874 in Oirschot overlijdt. 

Mozes, die zoals gezegd geboren is in Steenbergen, heeft als geboortedatum 12 
januari 1808; deze datum geeft hij zelf op bij onder andere de volkstelling van 
1869; in het bevolkingsregister van 1820 vind ik 28 december 1808. Zijn echtge-
note, Elisabeth Hartog, komt uit Tongelre en is geboren op 5 april 1816. Op 26 mei 
1842 trouwen zij in Woensel. 

Eerder, in 1839, koopt Mozes van Levie Philip Levis, een familielid in Oirschot, 
huis de Wereld; F 821; 0.03.50 ha. Nu is dat Molenstraat 8. Hij betaalt voor dat 
pand f 800,-. Hij zal er tot 1880 wonen, want dan gaat zijn bezit door zijn faillis-
sement over in handen van Cornelis Smulders. 

In de veertig jaar dat Mozes met vrouw en kinderen in Oirschot woont is hij actief 
als winkelier, slachter, koopman, leerlooier en verkoper van loterijbriefjes. Mozes 
krijgt op 8 maart 1837 toestemming van het gemeentebestuur om als gedelegeer-
de of debitant der 2e klasse voor de 171e, 172e en 173e Koninklijke Nederlandse 
Loterij te functioneren. Dit is de voorganger van onze Staatsloterij. De jaren daar-
op krijgen Mozes en/of Alexander de Roos zo'n machtiging in verband met de 
aanstelling als gedelegeerde. De laatste machtiging aan Mozes heb ik gevonden op 
9 februari 1848; hij is dan debitant voor de 204e telt en met de 206e loterij.
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 In de 

notariële archieven zijn veel transacties terug te vinden. Ik wil er een aantal in 
chronologische volgorde opsommen: 
- in 1836 verkrijgt hij (Mozes) onderhands twee percelen bouwland in 

Oostelbeers C 577 en C 585; Johannes Janse Vennix is voor f 150 eigenaar in 
1839; 

- in 1837 koopt Mozes van Peter van de Wiel een perceel hakhout; B 599; 
0.13.20 ha; voor f 25; 

- in 1842 voegt hij voor f 125 een perceel hakhout (F 1129; 1.04.20 ha) en een 
perceel bouwland (F 965; 0.36.60 ha) aan zijn bezit toe. 

Tot 1844 is het geschatte inkomen van Mozes circa f 800. Daarna lijkt het beter 
te gaan, want tot 1864 vind ik een jaarlijks geschat inkomen van f 1800. De per-
sonele omslag, die neerkomt op 1 % van het belastbare inkomen, schommelt bij 
Mozes tussen 6 en 9 gulden per jaar. Dit belastbare inkomen wordt vastgesteld 
door van het geschatte inkomen bedragen af te trekken voor levensonderhoud. 

In 1863 zie ik in de kohieren van de directe belastingen bij de naam Mozes 
Groenewoud: grondbelasting f 7,96; personele aanslag f 12,38; patentbelasting f 
20,22; tezamen f 40,56. Bij wijze van vergelijking: notaris de Jong betaalt in 1863 
de hoogste aanslag van Oirschot, te weten f 152,65. De buurman van Mozes, 
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Johan SOhngen, ook niet de geringste op financieel gebied, mag f 135,88 afdra-
gen. Eveneens in 1863 is er een schuldbekentenis van Eimbert, Maria en Martinus 
de Laat van f 330. Als onderpand krijgt Mozes een hypotheek op twee huizen; F 
920 en 921; en op bouwland. 

Twee jaar later verklaart Theodorus van Oudenhoven, slachter te Oirschot, schul-
dig te zijn aan Mozes een bedrag van f 200,-. Onderpand is een hypotheek op F 
976; 0.31.80 ha. 

Tussen 1851 en 1860 is er regelmatig discussie in de Oirschotse gemeenschap en 
dus ook in B en W over gemeentelijke opcenten op de belasting op de slacht. Ook 
Mozes Groenewoud, als belanghebbende, is actief. Op 12 december 1852 ver-
zoekt hij B en W artikel 246 van de gemeentewet van toepassing te verklaren om 
daarmee de opcenten op de slacht te doen ophouden. Een paar weken later doet 
G.G. Princée hetzelfde verzoek. 
Het probleem wordt door B en W gedelegeerd aan een commissie. Op 24 septem-
ber 1853 brengt deze commissie advies uit, waarna het college het besluit neemt 
de opcenten te handhaven. Gedeputeerde Staten zullen van het besluit op de hoog-
te worden gebracht.
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Twee jaar later komt de kwestie opnieuw aan de orde; nu ondersteund met ver-
zoeken van de gemeente Vught, Schijndel, Eindhoven en Boxtel. Op 26 november 
1855 besluiten B en W geen gevolg te geven aan de verzoeken. In 1859 wordt nog-
maals besloten, dat er geen einde komt aan de heffing van opcenten.
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Bij de raadpleging van de volkstellingbiljetten van 1869 ben ik het biljet tegenge-
komen dat Mozes in dat jaar invult. Op dat moment, eind 1869, woont Mozes met 
zijn vrouw en hun zes kinderen aan de Molenstraat, nu nummer 8. Verder wonen 
bij hem in huis de keukenmeid Regina Sanders en een schoolleerling Jakobus 
Koppens. 
Zijn zus, Clara Groenewoud, die bij hem inwoonde, is in datzelfde jaar overleden. 
Op 14 juli wordt in opdracht van Mozes het meubilair verkocht van 'het huis 
bewoond geweest door Clara Groenewoud'. De opbrengst bedraagt f 37,85. 
Ik vermeld nog een laatste financiële activiteit van Mozes in Oirschot. Lucretia 
van Dorp de Groot, weduwe van de eerder genoemde Jan Sangen, verkoopt in 
1872 aan Mozes twee huizen, schuur en erven, kadastraal bekend F 801, 804 en 
805, totaal oppervlak 815 m2. Hij betaalt daarvoor f 500,-. Deze percelen liggen 
aan wat nu Molenstraat is; vanuit het centrum vlak voor bistro Le Bon.
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Op 24 februari 1879 is er sprake van het faillissement van Mozes Groenewoud, 
koopman in Oirschot. Notarieel wordt de verkoop van zijn goederen vastgelegd. 
De curator is Arnold Cornelis Maria Leesberg uit 's-Hertogenbosch. In de akte is 
sprake van tien kopen, die ik hieronder beknopt weergeef: 
- de eerste koop bestaat uit een huis met tuin, gelegen achter de protestantse kerk 

(nu Molenstraat 8; F 821) 
de tweede koop is een tuin in het Steenenstraatje (F 884; 0.07.20 ha) 
Deze twee kopen heeft Mozes in maart 1839 verkregen van Levi Philip Levis. 
Nu gaan ze voor f 2615,- over in handen van Jan Cornelis Smulders. 
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6.3. Philip Levi Levis (kleinzoon van Sebilla Davids Roost 5.5) 

Hij wordt als eerste kind van Levi Philip Levis en Sara Roost geboren op 19 mei 
1813 in Oirschot. In de patentregisters valt op dat hij naast de traditionele joodse 
beroepen ook leerlooier is. In 1839 heeft hij 5 kuipen en 3 knechten. Zijn bedrijf 
is gevestigd in het ouderlijk huis, Molenstraat 8. Hij blijft het vak van leerlooier 
uitoefenen tot zijn dood in 1846. Dat de zaken niet slecht gaan blijkt uit het aan-
tal kuipen in die jaren (zes stuks) en uit het aantal knechten dat hij in dienst heeft. 
In 1845 zijn er dat zelfs meer dan zes. 

Ook uit de omslagen voor de personele belastingen blijkt een zekere welstand. 
Vanaf 1831 variëren de bedragen tussen f 9,- en f 14,-. Ter vergelijking: de hoog-
ste aanslag is in deze periode f 44,-. 

6.4. Samuel Roost kleinzoon van Abraham David Roost 5.2) 

Op 12 februari 1802 wordt Samuel in Oirschot geboren als zoon van Nathan 
Abraham Roost en Judith Benjamin Abrahams. Zijn vader is vleeshouwer en ver-
koper van oude kleren. Het gezin woont op Kerkhof. 
Zijn broers en zussen, acht in getal, laat ik in dit artikel onbesproken. 
Ik heb in de Oirschotse archieven geen huwelijksdatum en/of echtgenote gevon-
den; dus ga ik er vanuit dat er in Oirschot geen huwelijk heeft plaatsgevonden. 
Eerste sporen van activiteiten zijn in de notariële archieven aanwezig vanaf 1834. 
In dat jaar koopt hij van Jacomijna Schellekens een huis, schuur en erf.
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 Prijs f 

250,-. Enkele maanden eerder, in juni, koopt hij van Hendrik Verhoeven voor f 
500,- G 1164 en 1165, ruim een hectare in Boterwijkse akkers. Op 24 december 
1839 is er een schuldbekentenis van Samuel aan

. 
 Ludovicus Wouters van f 750,-

, waarvoor de hiervoor genoemde bezittingen als onderpand dienen. 
Een paar jaar later, in 1842 gaan de bezittingen die Samuel in onderpand gaf, over 
naar Ludovicus Wouters, bouwman in Vessem, voor f 1300,-. 
Op 18 oktober 1842 verkoopt Samuel zijn meubelen voor f 170,60. 

7. DE FAMILIE DOCTERS 

7.1. Hartog Docters 

In tegenstelling tot de tot nu toe besproken joodse families in Oirschot zijn met 
betrekking tot de familie Docters geen aanwijzingen te vinden voor historische 
verwantschapsbanden met Oirschot. De bevolkingsregisters leveren daarvoor geen 
feiten. Ook in de burgerlijke stand zijn geen familiale banden te vinden. Zo laat 
Hartog Docters zich als getuige bij het overlijden van Nathan Roost in 1827 vriend 
noemen. De andere getuige, Levi Philip Levies, laat zich ook als zodanig vermelden. 
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In de archieven is heel weinig terug te vinden over financiële transacties van 
Hartog. Uit het kadastrale register van 1832 is duidelijk dat in zijn bezit zijn: F 
852 huis, schuur en erf 0.01.40 ha en F 853 tuin 0.01.95 ha. Met behulp van de 
kadastrale kaart zijn beide secties terug te vinden in de Rijkesluisstraat tegenover 
de huidige Dr. van Wamelstraat. Deze bezittingen verkoopt Hartog op 24 juli 1851 
aan zijn zoon Isaac voor f 800,-. 

Uit de volkstelling van 1849 blijkt overigens dat zoon Isaac met zijn vrouw Antje 
inwoont bij Hartog. Verder wonen in dat huis in dat jaar Aaltje Lewieson (in 1833 
geboren in 's-Hertogenbosch) en Chonet Docters (in 1829 geboren in Oirschot). 
Van deze laatste twee personen heb ik geen verdere gegevens gezocht. 

Samen met Levi Philip Levies staat Hartog Docters aan de wieg van de synagoge. 
Op 12 januari 1841 kopen zij in het bijzijn van de getuigen Adriaan van 
Griendsven, zadelmaker, en Cornelis Verhoeven, grutter: een huis en erf F 1912; 
een huis, schuur en erf F 1913 en een tuin F 1914. De verkoper is Peter van 
Oudenhoven. De koopprijs bedraagt f 1220,-. 

Het lijkt erop dat zowel Hartog Docters als Levi Philip Levis een zeker politiek 
aanzien hebben in Oirschot, want op 25 juli 1842 komt in B en W een brief aan de 
orde mede ondertekend door de twee genoemden. Samen met predikant Bloemen 
en andere invloedrijke Oirschottenaren houden zij een pleidooi voor een snelle 
afwikkeling van de scheiding tussen Oirschot en Best.
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Uit de patentregisters blijkt dat Hartog trouw blijft aan zijn stiel als slachter. Naast 
dat beroep heeft hij af en toe een patent als oude kleerkoper en als marktkoopman. 
De eerste patenten heb ik gevonden in 1817; de laatste in 1845. 
De registers op de personele omslag geven een beeld over zijn inkomenspositie 
van 1824 tot en met 1850. Hartog wordt in de eerste jaren als volgt aangeslagen: 
volgens 'elementen op de Personele belasting': huurwaarde 30 â 35 gulden; deu-
ren en vensters 4 â 5; haardsteden 2; waarde meubilair 90 â 180. 
Vanaf 1831 varieert de personele omslag tussen zeven en twaalf gulden. De hoogst 
aangeslagen persoon in Oirschot in die jaren is dokter Guljé; hij betaalt tussen de 
40 en 50 gulden. 

Op 11 september 1852 sterft Hartog Izak. Hij is dan al lang de weduwnaar van 
Schoontje Benjamin Walch. Schoontje stierf 39 jaar oud in 1815. Nathan Roost en 
Jacob Wolf, geburen, doen de aangifte. In de overlijdensakte lees ik de naam van 
haar vader Benjamin Walch en haar moeder Theresia Salomons. 
Ook wil ik nog vermelden de vroege dood van Sara, het dochtertje van Hartog en 
Schoontje. Het kind overlijdt zes maanden oud op 9 november 1810. Volgens het 
al eerder genoemde begraafboek zou zij op dezelfde datum begraven zijn op de 
joodse begraafplaats te Oirschot. 

7.2. Izak Docters 

Izak is een zoon van Hartog Izak Docters en Schoontje Benjamin Wallich. Hij is 

Hartog Isac Docters is op 17 april 1777 te Amsterdam geboren. Of hij rechtstreeks 
van daar naar Oirschot is gekomen is niet gebleken. Op 20 november 1803 trouwt 
hij met Schoontje Benjamin Wallich, die afkomstig is uit Boxte1.
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te Oirschot geboren op 23 december 1807. Hij trouwt met Antje Lewieson, die te 
Bergen op Zoom is geboren. Dit echtpaar krijgt zeven kinderen. 

In 1851 koopt Izak van zijn vader huis, schuur enz. F 852 en 853 voor f 800,-. 
Evenals zijn vader is hij vleeshouwer. Hij probeert het ook als leerlooier; in 1840 
heeft hij een patent voor 4 kuipen en 3 knechts. 
Uit de kohieren van de directe belastingen en kohieren van de hoofdelijke omslag 
ontstaat tussen 1840 en 1855 een beeld van een jaarlijks inkomen dat zeer wisse-
lend is. In 1868 is dat inkomen met een belasting van een gulden erg laag; 1883 
springt eruit met vijf gulden. 
In juli 1886 vertrekt de familie naar Boxtel. 

8. DE FAMILIE DE GROOT 

8.1. Andries de Groot 

Op 13 februari 1850 trouwt Andries de Groot, die geboren is op 22 november 
1824 in Bladel, met Sophia Falk, geboren op 16 augustus 1823 in Roermond. Hun 
huwelijk vindt plaats in Oirschot. Een maand eerder is Andries vanuit Lith naar 
Oirschot gekomen. 
Verwantschap met de 'stamvader' David Abrahams heb ik niet kunnen vinden. 
Dus een interessante vraag is: waarom vestigde Andries de Groot zich in Oirschot? 
De kinderen van Andries en Sophia, zes in getal, zien in Oirschot het levenslicht. 
De oudste zoon Lazarus gaat in 1888 naar Boxtel. De jongste dochter Rosa ver-
laat Oirschot in 1902 en gaat naar Amsterdam. 

Veel sporen van bedrijvigheid van Andries in Oirschot heb ik niet kunnen vinden. 
De eerste gegevens zijn er in de kohieren van de hoofdelijke omslag. Ik geef enke-
le steekproeven: 

1868 f 0,50 
1883 f 4,50 
1885 f 7,00 
1887 f 6,00 
1905 f 7,00 

De hoofdelijke omslag komt in 1905 tot stand door een belasting van 1% van de 
belastbare som. Dit bedrag komt tot stand door van het geschat inkomen kosten 
van noodzakelijk levensonderhoud af te trekken. Voor een gezinshoofd is dat f 
300; voor alleenstaanden f 150,- en voor ieder kind beneden 15 jaar f 25,-. 
Op 17 januari 1881 worden bezittingen van Jan Nicolaas Gotlieb SOhngen, kost-
schoolhouder te Oirschot, publiekelijk geveild. Francis Cornelis van Heck, goud-
smid in Oirschot, koopt voor Andries de Groot een herenhuis voor f 3655,-.
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 (nu 

Molenstraat 15) 
Twee maanden later wordt notarieel een schuldbekentenis vastgelegd van f 2000,-
van Andries de Groot. Onderpand is bovengenoemd herenhuis. De schuldeiser is 
Jan Nicolaas Gotlieb Sangen. 
In 1885 maken Andries en Sophia hun testament. Zij benoemen elkaar als erfge- 
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naam en leggen wederzijds vruchtgebruik van hun bezittingen vast.
6
° 

Jan Laurens de Kroon, bierbrouwer te Oirschot, koopt op 13 november 1901 van 
Andries de Groot, veehandelaar, een herenhuis met bijgebouwen voor f 3080,-. (F 
2647; 0.04.82 ha). 
Een half jaar later laat Andries de inboedel van zijn woning veilen. De opbrengst 
is f 322,30. 
Op 1 mei 1902 vertrekt Andries met zijn vrouw en de kinderen Joseph en Rosa 
naar Amsterdam. In 1903 keren zij terug naar Oirschot en gaan zij wonen op A35. 

Op 19 september 1906 overlijdt de heer A. de Groot op 82-jarige leeftijd. Het 
Nieuw Israëlitische Weekblad van 1906 besteedt in nummer 16 aandacht aan zijn 
begrafenis. Hij wordt geprezen voor zijn verdiensten voor de heilige godsdienst, 
als kerkbestuurder en sociaal voelend mens. Op de begraafplaats voert de eer-
waarde heer Van Ham uit Eindhoven het woord namens de familie. Ook de bur-
gemeester van Oirschot is aanwezig. 
Kort daarna verkopen Sophie en haar kinderen Sientje, Joseph, Rosa, Benjamin en 
Johanna de rest van de inboedel. 

9. DE SYNAGOGE (1840-1914) 

Als een Joodse gemeenschap tien of meer personen van het mannelijk geslacht telt 
die ouder zijn dan dertien jaar, dan kunnen synagogediensten gehouden worden. 
Is geen synagoge aanwezig dan gebeurt dat meestal bij iemand aan huis. Er is dan 
sprake van een huissynagoge. Als de joodse gemeente eenmaal draagkrachtig 
genoeg is en er is toestemming van de overheid (de Commissaris tot de Zaken der 
Israëlieten) dan wordt er een synagoge gesticht. 
Het lijkt erop dat er in 1816 in Oirschot een huissynagoge is, want op 22 april 
1816 schrijft Mozes Salomon Bloemendaal vanuit Eindhoven een brief aan de 
Nederlands-Israëlitische Gemeenschap van Oirschot
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: (zie afbeelding 5) 

"De President van de Hoofdkerk te S Bosch heeft ons toegezonden aan 
de Ringkerk te Eindhoven om 't aan u lieden toe te zenden het navolgende. Lof 
voor zijne Koninglijke Hoogheid aan de Sabatdag en biddagen of sermoniedagen. 
Zonder twijfel zullen u lieden 't respecteren ten ordonantie van de notablen." 

De hoofdsynagoge in 's-Hertogenbosch bestaat sinds 1797. Bijkerken worden 
gesticht in Eindhoven (1810) en in Veghel (rond 1840). Zowel in Eindhoven als in 
Veghel worden in 1866 nieuwe synagogen gebouwd. 

In Oirschot beginnen de initiatieven voor de stichting van een synagoge officieel 
in 1840.
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Op 23 december 1840 schrijft de Hoofd-Commissie tot de zaken der Israëlieten 
een brief aan het stedelijk bestuur van Oirschot. Uit deze brief blijkt dat er vanuit 
de Joodse gemeenschap in Oirschot een verzoek is gedaan om een synagoge te 
stichten. De Hoofd-Commissie vraagt om samenwerking met het gemeentebe-
stuur, omdat "ons uit droevige ondervinding gebleken (is), dat naauwelijks van 
zoodanig verlangen voldaan zijnde of er ontstonden twisten en wanorden (...)". 



Afbeelding 6. 
Synagoge Oirschot, Rijkesluisstraat [tweede pand aan de linkerzijde met de hoog door-
lopende ramen; het gebouw is in 1956 afgebroken] 
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3. Tot kerkmeester der vermelde Bijkerk te benoemen de Heeren Levie Philip 

Levies en Hartog Isac Docters, die onmiddellijk als zodanig in functie zullen 
treden 

4. Dat de kerkelijke omschrijving van vermelde Bijkerk zich zal bepalen tot alle 
plaatsen van het Kantongeregt van Oirschot ressorterende, onverminderd het 
bepaalde bij art. 3 van het algemeen Ringreglement (...)" 

Op 21 januari 1841 kopen de Israëlitische gemeente Oirschot/Eindhoven verte-
genwoordigd door de kerkmeester Hartog Docters en Levie Philip Levies de sec-
ties F 1912 tot en met F 1914 van Peter van Oudenhoven (in de huidige situatie is 
dat ter plaatse van Rijkesluisstraat 43). In 1842 wordt de kerk gesticht op F 1912 
en een gedeelte van F 1914. (zie afbeelding 2 en 6) 
Er worden pogingen ondernomen om financiële steun te krijgen voor de opbouw 
van de synagoge. In februari 1842 ontvangt de gemeente Oirschot een afwijzende 
beschikking op een verzoek van de kerkmeesters aan Zijne Excellentie den Heer 
Minister van Staat. 
Een jaar later richten G.B. Wallig en zijn echtgenote een verzoek aan de 
Parnassijns-administrateuren der Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge in 
Den Haag. Het antwoord komt binnen bij het gemeentebestuur van Oirschot: tus-
senkomst van derden wordt niet geaccepteerd. 
Verder bladerend kom ik een brief tegen (2 juni 1846) van de Staatsraad-
Gouverneur van Noord-Brabant aan het bestuur van Oirschot: de Israëlitische 
gemeente krijgt een toelage van f 200,- die bedoeld is om schulden af te lossen 
die zijn ontstaan door de bouw van de synagoge. 
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Aan de gemeente wordt gevraagd om instemming voor de stichting van een syna-
goge en om een voordracht voor twee geschikte.kerkmeesters. Als dit is gebeurd, 
dan staat niets een synagoge in de weg. 
Een week later schrijft de gemeente Oirschot aan de Hoofd-Commissie tot de 
zaken der Israëlieten: "Onder de israelieten in onze gemeente is steeds beste eens-
gezindheid. Als kerkmeesters worden voorgedragen Levie Philip Levies en Hartog 
Isac Docters "beiden van een gepaste ouderdom en zoo wij verneemen het meest 
gegold." 
Weer een week later (8 januari 1841) is er de beschikking van de Hoofd-
Commissie aan het gemeentebestuur van Oirschot: 
"Beschikking op request van H. Docters en de zijnen te Oirschot verlangende dat 
een israëlitische bijkerk binnen de stad Oirschot moge worde gevestigd; 
gezien de gunstige gevoelens van het stedelijk bestuur aldaar met en benevens de 
voordragt der personen tot kerkmeester; 
gelet op het advies van de hoofdsynagoge te 's-Hertogenbosch; 
gelet dat de adressanten de middelen bezitten om eenen geregelden kerkgang of 
eeredienst te kunnen volbrengen en zich genegen betoonen alle kosten daarop 
loopende te bekostigen; 
heeft bepaald: 
1. Dat te Oirschot zal zijn gevestigd eene bijkerk, ressorterende onder de 

Ringsynagoge te Eindhoven, synagogaal ressort van 's-Hertogenbosch 
2. Dat de gemeente overeenkomstig de bepalingen omtrent Bijkerken in het alge-

meen ringreglement vervat zal worden beheerd 

Hoe het tot 1875 gaat met de synagoge in Oirschot is niet bekend. Opvallend is 
wel een actie van een Oirschotse dominee. 

Het Nieuw Israëlitisch Weekblad nr. 28 (1866) meldt een probleem m.b.t. 
de Israëlitische gemeente te St.-Oedenrode en Schijndel. Deze gemeente 
die haar godsdienstoefeningen sinds 1842 houdt in St.-Oedenrode in het 
huis van kerkopziener J. Saxen heeft plaatsgebrek door een toename van 
het aantal zielen. Ze roept de hulp in van "den zeer verdraagzamen en 
humanen leeraar der hervormde gemeente te Oirschot". 
Deze predikant, M.L. van Oosterzee, gaat naar Den Haag en weet daar een 
subsidie van f 600,- van het rijk te verkrijgen. Daarmee verzamelt hij nog 
eens f 700,-. Deze benadering doet Oosterzee met een brief in het Frans. 
De redactie van het NIW drukt een vertaling af. 
In 1866 wordt samen met joden uit Schijndel een nieuwe synagoge in 
gebruik genomen aan de Dijk. In 1906 adviseert de Commissaris tot de 
Zaken der Israëlieten om de zelfstandige kerkgemeenschap van St.-
Oedenrode op te heffen. 

In 1875 is er een frequente briefwisseling
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 tussen burgemeester en wethouders 
van Oirschot en de Commissaris des Konings in 's-Hertogenbosch. Uit de brieven 
die B. en W. versturen blijkt dat er sprake is van nodige herstelwerkzaamheden aan 
het kerkgebouw. De architect van de gemeente brengt in juli van dat jaar de werk-
zaamheden die nodig zijn in kaart. Ook maakt hij een begroting. Blijkbaar wil de 



Afbeelding 7.. 
Israëlitisch kerkhn jpirschot, ca. 1980 
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Commissaris des Konings een andere expertise; en een paar maanden later ver-
klaart het Israëlitisch Kerkbestuur zich bereid een begroting van werkzaamheden 
en kosten te laten maken door de heer Ouwerkerk in Eindhoven. 
Het lijkt er op dat het kerkbestuur op eerdere plannen terugkomt, want op 17 sep-
tember 1875 gaat er opnieuw een brief naar de commissaris met de mededeling 
dat het Israëlitisch Kerkbestuur bij nader inzien bereid is te accepteren dat de com-
missaris een deskundige aanwijst om een volledig bestek plus begroting van kos-
ten van het kerkgebouw te maken. 
In september 1875 stuurt de Commissaris des Koning een brief aan Burgemeester 
en Wethouders van Oirschot. De commissaris maakt geen bezwaar tegen een rijks-
subsidie, maar een voorstel daartoe dient gericht te worden aan de Koning. Daarbij 
zal gekeken worden of het kerkbestuur erin geslaagd is vrijwillige bijdragen te 
vergaren. Een bedrag van f 300,- wordt in het vooruitzicht gesteld. B en W wor-
den tenslotte verzocht een en ander aan het kerkbestuur mee te delen. 
Een maand later (26 oktober 1875) schrijven B en W dat de joodse gemeenschap 
pogingen zal ondernemen om door vrijwillige bijdragen de ontbrekende gelden 
bijeen te brengen die nodig zijn voor het herstel van het kerkgebouw. Tot op het 
moment van het schrijven van de brief is er nog geen geld binnen, maar het be-
stuur houdt hoop. Verder verklaart het bestuur zich bereid om, als er een rijkssubsidie 
komt van f 300,-, de herstellingen volgens bestek en begroting uit te laten voeren. 
Het kerkbestuur had kort daarvoor gereageerd met de mededeling dat er pogingen 
worden ondernomen om door vrijwillige bijdragen de ontbrekende gelden bij 
elkaar te brengen om het kerkgebouw te herstellen. 
Een jaar later, op 31 augustus 1876, bericht de Commissaris des Konings aan B en 
W van Oirschot dat er f 300,- beschikbaar komt ten behoeve van de Israëlitische 
gemeente te Oirschot. 
In januari 1878 worden B en W gemaand om het kerkbestuur rekening en verant-
woording te laten afleggen over het verloop van het herstelwerk aan de synagoge. 
Twee maanden later schrijft de commissaris opnieuw een brief aan B en W. De 
rekeningen en verantwoordingen van de Israëlitische gemeente worden terugge-
stuurd met het verzoek deze terug te geven aan het kerkbestuur. 
Op de avond van het Joodse Nieuwjaar in september 1905 is de synagoge het laatst 
gebruikt ten behoeve van de "doop" van Sophia Meijer. Daarna is het pand deel 
gaan uitmaken van de slagerij van Barend Meijer.
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In 1914 verkopen Jozef de Leer en Meijer Staal resp. als voorzitter en secretaris 
van de kerkeraad der Nederlands Israëlitische Gemeente Eindhoven en Joseph de 
Groot en Barend Abraham Meijer namens de Israëlitische Gemeente Oirschot 
kerk en hof voor f 275,- aan B.A. Meijer. In de verkoopakte verklaren Joseph de 
Groot en Barend Abraham Meijer dat op een vergadering van 17 december 1912 
de Nederlands Israëlitische Gemeente van Oirschot is ontbonden.
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10. DE JOODSE BEGRAAFPLAATS 

Volgens Verslagen van de Permanente Commissie van het Nederlandsch-
Israëlitisch Kerkgenootschap over 1908-1913 dateert de oudste steen op de 
begraafplaats van 1814. Van de momenteel nog aanwezige zerken is de oudste uit 

1845. Op een koperen plaatje op de poort van het kerkhof staat 1800 vermeld als 
eerste begraafdatum. 

Op de kadastrale kaart van 1832, getekend door de landmeter van de eerste klas-
se J.A. Knaap, staat de joodse begraafplaats getekend in de sectie F 1128. De 
oppervlakte bedraagt 940 m

2
. In 1856 verandert het sectienummer in F 2153 en is 

er sprake van een oppervlaktevergroting tot 2508 m
2
. 

Burgemeester en Wethouders van Oirschot schrijven op 6 juli 1869 een brief aan 
Gedeputeerde Statenbh als reactie op de circulaire van 11 juni 1869 G 54. In deze 
brief wordt gemeld dat er in Oirschot geen algemene begraafplaats is, maar dat er 
drie begraafplaatsen zijn voor de drie aanwezige kerkelijke gezindten. Omdat er 
in Oirschot geen personen wonen die geen lid zijn van een van deze drie gezind-
ten is er geen algemene begraafplaats. De drie begraafplaatsen worden omschre-
ven. Ik lees: "De Israëlitische begraafplaats is gesloten door eene poort van ras-
terwerk ter hoogte van 1,5 meter, omgeven door eenen wal digt bezet zijnde met 
meer dan 2 meter hooge mastenbomen waaromheen een sloot." Met deze 
omschrijving voldoet deze begraafplaats aan de bepaling van artikel 45 van de cir-
culaire van 11 juni 1869. 

Burgemeester en Wethouders blijven de jaren daarop regelmatig rapporteren over 
de toestand van de gemeentelijke begraafplaatsen. 
In 1915 is de Nederlands Israëlitische Gemeente in Eindhoven in het bezit van het 
joodse kerkhof (F 2153) en van een perceel heide en dennenbos (F 2152). De tota-
le perceelsgrootte bedraagt 5808 m

2
. 

Onder een ander kadastraal nummer, F 3919, worden in 1947 F 2152 en F 2153 
bezit van de gemeente Oirschot. De totale oppervlakte is dan na hermeting 6120 m

2
. 
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In de vergadering van B en W van Oirschot van 7 oktober 1947 komt een voorstel 
van de Israëlitische gemeente in Eindhoven aan de orde. De Israëlitische gemeen-
te wil aan de gemeente Oirschot gratis 2340 m

2 
 grond afstaan. Van de gemeente 

Oirschot wordt verwacht dat deze (in ruil daarvoor) de begraafplaats gratis onder-
houdt. Besluit: de gemeente is bereid de 2340 m

2 
 te kopen voor een bedrag van 3 

cent per m2 plus f 150,- als vergoeding voor de houtopstand. Het onderhoud van 
de begraafplaats kan de gemeente niet op zich nemen. 
De sectie F 3919 wordt in 1963 verdeeld in twee secties, namelijk F 4773 en F 
4774. 

Op de joodse begraafplaats in Oirschot staan nog steeds acht grafzerken. Het 
Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft een grafsteendocumentatie in haar 
archief van diverse begraafplaatsen in Nederland.
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 Deze documentatie bevat een 

opsomming en vertaling van de grafschriften. 
Op de Oirschotse begraafplaats zijn op de bestaande zerken de volgende namen te 
lezen: 

1. Isaac Docters 	overl. 15 december 1893 
2. Mozes Josua 	overl. 10 juni 
3. Levie Philip Levies  	overl. 30 december 1845 
4. Daniel de Winter  
	

overl. 20 februari 1905 
5. Hartog Docters  	overl. 21 augustus 1898 
6. Jeanette Docters  	overl. 14 juni 1884 
7. Roos Koppens 	overl. 18 mei 1868 
8. Sara Roost 	overl. 17 december 1853  
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vanuit Zaltbommel op 29 april 1854 bij David Hartog; 16 juni 1857 terug 
naar Zaltbommel 

Eliazer Ruben Rubens, geboren in Amsterdam (1832), 
komt op 1 augustus 1855 vanuit Udenhout naar Oirschot en neemt zijn 
intrek bij Mozes Groenewoud; vertrekt op 13 december 1856 

Abraham Joseph Transport, geboren in Amsterdam (1839), 
is gelijktijdig met Eliazer in dienst en woonachtig bij Mozes vanaf 3 juni 
1856; gaat 19 juli 1858 terug naar Amsterdam 

Isak Hildesheim, geboren in Gorinchem (1835), 
hij vestigt zich op 13 aug. 1857 bij David Hartog; vertrekt op 23 septem- 
ber 1859 naar Oosterhout 

Meijer Klein, geboren te Amersfoort (1844), 
komt 3 februari 1862 bij Mozes Groenewoud wonen; gaat twee maanden 
later weer terug naar Amersfoort 

Liepman Boas, geboren Amsterdam (1834), 
volgt op 28 mei 1862 Meijer op bij Mozes Groenewoud; geen vertrekda- 
tum bekend 

Isaak Polak, geboren te Rotterdam (1838), 
op 21 augustus 1863 uit Schiedam in dienst bij Mozes Groenewoud; gaat 
30 april 1964 naar Gorinchem 

Samuel Abraham Lombard, geboren in Amersfoort (1839), 
komt 4 mei 1866 uit Eindhoven naar Mozes Groenewoud; vertrekt een jaar 
later naar Uden 

12. EMANCIPATIE 
11. JOODSE SCHOOLMEESTERS 

J. Bader, bekend van publicaties over het Joodse leven in Brabant, was zo vrien-
delijk mij kopieën toe te sturen van een aantal advertenties uit het Weekblad voor 
Israëlieten. In deze advertenties, gedateerd tussen 1856 en 1859, doen David 
Hartog en Mozes Groenewoud oproepen voor een huisonderwijzer. Ik heb uit de 
bevolkingsregisters de in Oirschot geregistreerde joodse huisonderwijzers opge-
spoord. 

Onderzoek in de staten van schoolgaande kinderen en de door hun ouders betaald 
schoolgeld leerde, dat de reguliere Oirschotse scholen ook bezocht werden door 
kinderen van Joodse ouders. 

Hieronder een lijst van joodse onderwijzers en andere bekende gegevens, in chro-
nologische volgorde van hun verblijf hier. 
Isaac Meijer Bath, geboren in Schwerens in Polen, 

woont op 31 december 1839 in bij Alexander de Roos (vlgnr. 319); vertrekt 
15 april 1842 naar Sprang 
keert op 3 juni 1844 weer terug in Oirschot op het zelfde adres; vertrekt op 
26 februari 1845 naar Stratum 

Maquel (Machiel) van Blijdenstein, geboren Zaltbommel (1833), 

Op 2 september 1796 vaardigt de Nationale Vergadering het decreet uit "over de 
gelijkstaat der Joodschen met alle andere burgers." Hiermee hoopt de Nationale 
Vergadering te bereiken dat de joden staatsburgers worden en zich alleen op reli-
gieus gebied van andere burgers onderscheiden. Het gevolg van dit decreet is dat 
de joodse gemeenschap eigen identiteit op bepaalde gebieden moet opgeven en 
zich moet aanpassen aan de Nederlandse samenleving. 

Het lijkt me goed om in het kader van deze paragraaf even stil te staan bij een arti-
kel van A.H. Huussen jr.
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 In deze studie wordt aandacht besteed aan een publi-

katie van H. Daalder en aan een artikel van J. Michman. Daalder komt onder ande-
re tot de conclusie dat "de joden beslist ondervertegenwoordigd waren in vele 
openbare ambten. Ook in de vrije beroepen en in de kringen van handel en bank-
wezen bestonden evidente barrières tegen joden". 
Over Michman schrijft Huussen: "Er zou een bepaalde legende bestaan, als zou-
den de emancipatie en integratie der Joden in ons land sinds 1796 soepeler en snel-
ler tot stand zijn gekomen dan elders in Europa dankzij een hier ter lande reeds 
bestaande welwillende houding tegenover de joden." Verder schrijft Huussen dat 
Michman duidelijk maakt dat het emancipatiedecreet niet te danken was aan de 
welwillendheid van de volksvertegenwoordiging, maar tot stand kwam onder 
Franse diplomatieke druk. De conclusie van Michman is dat joden werden gedis- 
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crimineerd ondanks dat decreet. 
Het emancipatiedecreet van 1796 zou een proces op gang moeten brengen binnen 
de joodse gemeenschap om te komen tot gelijke burgerrechten, gelijke economi-
sche posities en sociaal-culturele participatie binnen Nederland. Dat betekent niet, 
dat de joodse bevolkingsgroep assimileert of integreert in de gemeenschap waar-
van ze deel uitmaakt; er blijft ruimte voor behoud van eigen indentiteit. 

Ik wil ingaan op twee aspecten van emancipatie namelijk 
- politieke emancipatie (gelijke burgerrechten) 
- economische emancipatie 

Prinsen-Afman trekt in haar artikel
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 de conclusie dat de sociaal-economische 
positie van de joden in Brabant zeer lang achterbleef bij die van de niet-joden. 
Volgens haar is het proces van integratie en acceptatie ook in 1910 nog steeds niet 
voltooid. 

De joodse gemeente van Oirschot richt zich in augustus 1807 tot de landdrost met 
een rekest aan het gemeentebestuur om "week-, kermis- of hoegenaamde mark-
ten" niet meer te houden op Sabbath en andere joodse feestdagen." Schout-civiel 
A. Lemmens en schepen Van Baar delen na overleg aan de landdrost mee dat de 
jaarmarkt van de derde zaterdag in september verzet zal worden naar de vrijdag 
daarvoor. Ongeveer een jaar later gaat de markt naar donderdag. 
Bij koninklijk decreet was het intussen verboden om markten te houden op zater-
dag. De vergadering van schout en schepenen op 22 juni 1808 besluit de week-
markt te verplaatsen naar vrijdag, maar het blijft bij een papieren besluit. 
Als de koning een bezoek brengt aan 's-Hertogenbosch verneemt hij dat de 
Oirschotse weekmarkt nog steeds op zaterdag wordt gehouden. Door zijn rechtst-
reekse bemoeienis komt daar in 1809 een einde 

.
aan. 

Een ander voorbeeld van politieke emancipatie heb ik gevonden in de uitgaande 
brieven van B en W

71
. Op 13 september 1870 worden G. Meijers en Samuel 

Groenewoudt voorgedragen als sergeant voor de schutterij aan Geduputeerde 
Staten. Al eerder, in 1830, vind ik in de verslagen van de burgemeester en asses-
soren Samuel Roost vermeld als brandwacht. 

12.1. Economische situatie 

Rond de eeuwwisseling van achttiende naar negentiende eeuw ziet de economi-
sche situatie van Oirschot er als volgt uit: 
In de vergadering van donderdag 31 maart 1791 leest de secretaris zijn concept-
antwoorden voor op vragen van de Leen- en Tolkamer.
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 Ik citeer: 

"Oirschot, de hoofdplaats van Kempenland ligt 4 uuren ten zuijde van de 
stad s'Bos en 8 uuren ten ooste van Breda. T'is geen plaats van commer-
cie. T' legt op de route van s'Bos naar Luyk en er plagt een important tran-
sit te zijn, dan sedert dat er een straatweg op Luyk over Eindhoven begon-
nen is gelegt te worden, is 't zelve zeer veel verminderd, en zal zeekerlijk 
geheel weg zijn, zo dra de voorschr. straatweg geheel zal zijn voltooit 
wezen." 
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Op de vraag met betrekking tot het aantal brouwerijen antwoord de secretaris: 
"Oirschot heeft thans nog 5 bierbrouwerijen, waarvan er een sedert geruij-
men tijd door neringloosheid heeft stilgestaan." 

En verder: 
"Oirschot heeft thans maar een fabriek te weten de klompenmakerij waar-
bij nog een hoedefabriek kan gevoegd worden. De verdere nering bestaat 
uit landbouw en 'voorts al dat gene 't welk de behoeftens der ingezetenen 
tot hun bestaan vorderen. Er zijn 9 tappers en herbergiers, en 11 tappers (in 
't geheel 20)." 

Over de hoedanigheid van de landbouwgronden staat geschreven: 
"t Land onderscheide wordende, in best, middelbaar en slegt, moet men 
zo van teul- als weiland onder Oirschot zeggen, dat er geen één voet best 
land is, dat het alles in zijnen aart slegt is, edog dat er thans een merkelijk 
gedeelte is, 't welk door bemesting en cultuur den naam van middelbaar 
land verdient." 

De joden die aan het begin van de negentiende eeuw in Brabant woonden, zoch-
ten hun bestaan in 'hak-pak-zak'. Met andere woorden: slachten, de handel in 
oude kleren en venten en kramen vormden de belangrijkste middelen van bestaan. 
In Oirschot is in de patentregisters nauwkeurig na te gaan hoe de joden in hun 
levensonderhoud voorzagen. Patentregisters zijn een Franse vinding en zij zijn 
gerelateerd aan de afschaffing van de gilden. Bij de introductie van het patentrecht 
als een vorm van belasting werden (ook) economische activiteiten geregistreerd. 
Tegen betaling van een bepaald bedrag aan de staat (vroeger gilde) kreeg de bur-
ger het recht (patent) om een bepaalde economische activiteit uit te oefenen. 
Hier in Nederland werd het patentrecht ingevoerd in 1805. In de patentregisters 
zijn niet alle personen te vinden die economisch actief zijn, omdat er bij zeer lage 
inkomsten een systeem bestond van uitsluitingen of vrijstellingen. 

In het patentregister van 1815 treffen we de namen aan van Nathan Roost, Levie 
Levis, Meijer Mechiel Wallich en Hartog Izak Docters. De beroepen die zij uitoe-
fenen zijn respectievelijk vleeshouwer, slachter en oude kleerverkoper, slachter en 
oude kleerverkoper, vleeshouwer en oude kleerverkoper. Zij zijn alle vier inge-
deeld in de laagste of op een na laagste patentklasse. 
Bij de beschrijving van de afzonderlijke personen heb ik regelmatig gegevens ver-
meld uit de patentregisters. Duidelijk is daaruit geworden dat de beroepen die uit-
geoefend werden in 1815 nauwelijks verschillen van die van het einde van de 
negentiende eeuw. Al eerder heb ik even stilgestaan bij de leerlooiers in de jood-
se gemeenschap. 
Ook de registers van de personele omslag geven een beeld van de economische 
ontwikkelingen/emancipatie. In 1821 betaalt de rijkste inwoner van de herdgang 
Kerkhof twintig gulden; de laagste aanslag is 75 cent. Nathan Roost en Hartog 
Docters betalen f 0,75; Salomon Roost en Jacob Wolf f 2,50 en Levie Levis 
f 4,00. 
Tien jaar later is het beeld als volgt: de hoogste aanslag in Oirschot is dan f 50,-; 
de laagste een gulden. Binnen de joodse gemeenschap zie ik de volgende bedra-
gen: Hartog Docters 8 gulden; Salomon David Roost vijf; weduwe Natan Roost 
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12.4. Laatste bedrijvigheid 

In deze paragraaf wil ik wat laatste activiteiten van de joodse gemeenschap noe-
men aan het begin van deze eeuw. 
Op 17 april 1905 verkoopt Lazarus de Wit, slager en veehandelaar te Oirschot, zijn 
huis, slagerij en bijbehorende grond aan Josephus van Baar; F 2675; 0.03.58 ha. 
Hij krijgt voor zijn bezit dat ligt aan de Rijkesluisstraat f 1940,-. Een maand later 
laat Lazarus, schoonzoon van Isac Docters, zijn inboedel verkopen. Opbrengst is 
f 304,-. 
Sientje de Groot betaalt in dat jaar drie gulden personele omslag. Het zelfde 
bedrag geldt voor Barend Abraham Meijer; hij zal later na de opheffing van de 
synagoge en de Israëlitische gemeente waarnemend kerkbestuurder zijn. 
Andere namen die in dat jaar nog te vinden zijn in de bevolkingsregisters van 
Oirschot zijn onder andere Job de Groot. 

13. Slot/Conclusies 

Ik kom tot een aantal conclusies met betrekking tot de vragen die ik stelde bij de 
probleemstelling: 
- Het is niet zo dat Oisterwijk een uitzonderlijke positie innam op het gebied van 

de aanwezigheid van Joden véér 1796. 
- Er is in Oirschot sprake van deelname van joodse inwoners aan (economische) 

activiteiten op plaatselijk niveau. 
- Voor mij is niet duidelijk geworden dat er veranderingen optraden na 1796. 
- Joodse inwoners waren gewoon inwoners van Oirschot. 
- Beleid met betrekking tot toelating/vestiging van Joodse mensen in Oirschot 

heb ik nauwelijks gevonden. 
- De Joodse aanwezigheid in Oirschot was geen aanleiding tot nieuwe econo- 

mische impulsen/initiatieven. 
- Het komen, maar vooral gaan van Joden zou te verklaren kunnen zijn uit eco- 

nomische factoren, zoals het einde van de inkwartieringen 1830-1839; de klad 
in de leerlooierijen rond 1875. 
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1. Tekst gebaseerd op de VPRO-radioserie Onvoltooid Verleden Tijd, aflevering genaamd 
Het spoor terug, de Mediene (oktober 1995). 
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5. DTB 32.22 
6. Gemeentearchief Oirschot 1821-1932 (voortaan GAO), inv.nrs. 927-928 
7. GAO, inv.nrs. 1064 en volgende. De vermelde volgnummers zijn een indicatie voor het 
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Wanneer een zelfde gezin in een volgend bevolkingsregister een ander volgnummer 
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sentijd huizen bijgebouwd of gesloopt; de route van de volksteller is gewijzigd. 

8. GAO, inv.nrs. 1040 en 1042 
9. Jaarboek 5674 (1913-1914); uitgave Centrale Organisatie voor de religieuze en more-

le verheffing der Joden in Nederland, p. 185. 
Afkortingen: N.I. = Nederlands Israëlitisch; P.I. = Portugees Israëlitisch; m = mannen; 
v = vrouwen. 

10. Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland; onder red. van J. 
Michman, H. Been, P. Michman; vert. uit het hebreeuws door R. Verhasselt. 
Amsterdam, 1992. p. 482. 

11. De terugval in de totale bevolking van Oirschot is een gevolg van de verzelfstandiging 
van Best in 1821. 

12. Oud administratief archief Oirschot (voortaan OAO), resolutieboek van 1736-1747 fol. 
53 De geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata zijn ontleend aan de bevolkingsregis-
ters ofwel de registers van de burgerlijke stand. 

13. Oud rechterlijk archief Oirschot (voortaan RAO) 271, protocol allerhande akten van 
1747-1750 fol. 130 

14. OAO, resolutieboek van 1747-1753 fol. 160 (24 februari 1751) 
15. OAO, resolutieboek van 1753-1762 fol. 37 (5 december 1754) 
16. RAO 249, schepenprotocol van 1755-1760, fol. 101vo 
17. RAO 273, protocol van allerhande akten 1755-1759, fol. 133vo (8 maart 1757) 
18. pag. 420-421. Zie ook Campinia V (1975/6) p. 44-46 Oirschottenaren uit de brand 

geholpen. 
19. Bedoeld is de publicatie in Campinia genoemd in noot 18 
20. RAO 250, schepenprotocol van 1760-1766 fol. 271vo (in de marge bij akte dd. 6 aug. 

1765) 
21. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 214vo, 246vo, 247, 275vo en 284vo 

(akten uit 1793) en RAO 278, protocol van allerhande akten 1790-1795, fol. 380vo en 
381 (16 resp. 24 december 1794) 

22. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 265vo 
23. Verpondingsboek Kerkhof III, fol. 167vo en RAO 253, schepenprotocol van -1780, fol. 

266 (transport van 6 september 1780) 
24. RAO 254, schepenprotocol van 1781-1788 fol. 309 
25. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 323 
26. GAO, inv.nr. 639-680 
27. GAO, inv.nrs. 584-589 (Tussen 1833 en 1837 komt de naam Salomon in de registers 

niet voor.) 
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28. Notarieel archief Oirschot, inv.nr. 5194 aktenr. 140 (17 aug.) 
29. NA Oirschot, inv.nr. 5199 akte nr.1022 (2 juni 1817), inv.nr . 5200 akte nr.1261 (13 juli 

1818), 5216 akte nr.4 (27 aug. 1819) 
30. Bevolkingsregister Oirschot 1810, volgnummer 1449 en 1450 
31. GAO, inv.nr. 804 art.nr. 547 (betreft F 965 en F 1129) 
32. NA Oirschot, inv.nr. 5217 akte nr. 182 (25 juli 1820) 
33. NA Oirschot, inv.nr. 5217 akte nr. 171 (17 juli 1820) 
34. NA Oirschot, inv.nr. 5190, akte nr. 8 (14 mei 1771) 
35. Campinia XV (1985) p. 181 
36. RAO 254, schepenprotocol van 1781-1788 fol. 79vo 
37. Archief Tafel van de H. Geest Oirschot, ongenummerd tussen vrl.inv.nrs. 5582 en 5583 
38. Schepenprotocol Oirschot 256, fol. 155vo 
39. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 244vo. Met Lieve Vrouwe Kerkhof 

wordt in die tijd een 'gebied' aangeduid dat bestond uit de woningen gelegen aan het 
Vrijthof en de gedeelten van de huidige Molenstraat, stukje Rijkesluistraat, 
Odulphusstraat en zuidzijde Markt. 

40. NA Oirschot, inv.nr. 5198 akte nr. 887 (26 nov. 1816) en akte nr. 900 (16 dec. 1816), 
inv.nr.  5199 akte nr. 926 (27 jan. 1817) 

41. RAO 275, protocol van allerhande akten 1767-1775 fol. 99vo 
42. RAO 255, schepenprotocol van 1788-1795 fol. 265vo 
43. Reijnders, C., Joden en overheid in 's-Hertogenbosch van de 18e tot de 20e eeuw in: 

Varia Historica Brabantica V (1976) p. 195-218 
44. DTB 32.30 B 
45. Zie noot 21 
46. Archief Tafel van de 1

-
1. Geest Oirschot, vrl.inv.nr. 5580. De borgbrief is op 28 april 

1775 ondertekend door J. Webster, Capitein bij de Armee van dezen Staat en Schepen 
van St. Oedenrode'. 

47. RAO 255, schepenprotocol 1788-1795 fol. 266 
48. GAO, inv.nr. 34 
49. GAO, inv.nr. 1389 
50. GAO, inv.nr. 5 
51. GAO, inv.nr. 6 
52. NA Oirschot, inv.nr. 2022 akte nr. 50 (20 maart 1872) 
53. GAO, inv.nr. 1067 (volkstelling 1829) 
54. NA Oirschot, inv.nr. 5236, akte nr.844 (27 maart 1839) 
55. NA Oirschot, inv.nr. 2017 akte nr. 1072 (24 december 1863) 
56. F 1851, 1852 en 1854 resp. bouwland, tuin, huis met erf in de Heuvelsche Akkers; 

momenteel nagenoeg op de plaats waar de A58 het Wilhelminakanaal kruist 
57. DTB 32.31B (schepenen) Schoontje is geboren te Boxtel. Van haar is een borgbrief 

aanwezig, afgegeven op 12 november 1803. Dit echtpaar kreeg te Oirschot, volgens 
her bevolkingsregister, vier kinderen. 

58. GAO, inv.nr. 21 
59. NA Oirschot, inv.nr. 2027 akte nrs. 3 en 4 en akte nr. 28 (8 mrt. 1881) 
60. NA Oirschot, inv.nr. 2029 akte nrs. 112 en 113 (30 dec. 1885) 
61. Joods Historisch Museum Amsterdam, inv.nr. 5146 
62. GAO, inv.nr. 1597 
63. GAO, inv.nr. 36 
64. Deze mondelinge informatie is in 1980 verkregen van Babeth Andriesse-Meijer via P. 

van Haaren te Oirschot. 
65. Het gezin van Joseph de Groot (2 personen) en dat van Barend Abraham Meijer (4 per-

sonen) maken in 1916 deel uit van de Israëlitische Gemeente te Eindhoven. Bron: De 
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Israël. Gemeente te Eindhoven, Toespraak gehouden door M. Staal op 1 september 
1906; in druk uitgebracht op 9 september 1916. 

66. GAO, inv.nr. 36 
67. Joods Historisch Museum Amsterdam, inv.nr. 5396 
68. Huussen, A.H., De emancipatie van de Joden in Nederland. Een discussiebijdrage 

naar aanleiding van twee recente studies, in: Bijdragen en Mededelingen van de 
Geschiedenis van Nederland 94, afl. 1, p. 75-83 

69. M.W. Prins-Afman, Tegen de verdrukking in, Joden in oostelijk Noord-Brabant 1796-
1910. Rijksuniversiteit Utrecht 1990 

70. J. Lijten, Kermis en markt, in: Oog op Oirschot, [Oirschot 1991] p. 190-199 m.n. 196 
71. GAO, inv.nr. 36 
72. OAO, resolutieboek 1780-1792 
73. GAO, inv.nr. 530 
74. Oorschot, J.M.P. van, Eindhoven, een samenleving in verandering [Eindhoven 1982], 

d1.1, p. 144 e.v. 
75. Cabbolet, G.G.J., De joodse gemeenschap te Eindhoven tegen de achtergrond van het 

jodendom in de Nederlanden ca. 1600-1900, Tilburg 1981 (2e graadscriptie 
Mollerinstituut) 

Afbeelding 9. 
Gouden Seder- of Seiderschotel 
( Deze schotel wordt gebruikt tijdens de eerste twee avonden van de Israelitische paasweek) 
Randschrift Hebreeuws: G'd schiep de geboden tot licht in de ogen. 
In het midden is een wens in het Jiddisj gegraveerd: Een goede week, een goed jaar. 
Rond de Davidsster in het midden onderaan zijn alle hebreeuwse klinkers afgebeeld. 
Collectie Museum De Vier Quartieren, Oirschot 

http://inv.nr


90 91 

Judith Docters 10 mei 1851 10 juli 1851 Sara Alexander 1781 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson Roermond 

Abraham Davids 1741 
Judith Docters 27 juli 1854 29 mrt 1885 z.v. David Abrahams en ... 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson Boxtel 

Jacob Davids 1794 (?) 
Zoetermeer (?) Marianne Docters 19 april 1814 2 jan 1837 

d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje Schijndel 
Benjamin Wallich 

z.v. David Abrahams en ... 

Johanna Davids 
d.v.David Abrahms en ... 

2 nov 1769 
Vianen 

Hartog Goutsmits 1841 
z.v. Samuel Goutsmits en Bruine Leemans Sara Salomon Davids 1790 

d.v. Salomon David Roost en Clara Alexander 
Hartog Groenewoud 2 mei 1847 21 sep 1874 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Londen 27 mei 1769 

Jacob Groenewoud 8 okt 1849 14 aug 1879 
's-Hertogenbosch 

1740 

Schoontje Davids 
d.v. David Abrahams en ... 
Sebille Davids 
d.v. David Abrahams en ... z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog St.-Oedenrode 

Johanna Groenewoud 17 mrt 1852 29 mrt 1879 Alexander Docters 6 juli 1859 
d.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Gorinchem z.v. Isac Hartog Docters en Antje Lewieson 

1 juni 1883 
Boxtel 

Salomon Groenewoud 28 mei 1854 21 juni 1878 Allegonda Docters 16 nov 1850 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Gestel d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson 

23 mei 1864 
Leiden 

BIJLAGE 

JOODSE PERSONEN GEBOREN IN OIRSCHOT (1730 - 1915) 

[sak Hartog Docters 23 dec 1807 
z.v. Hartog Isac en Schoontje Benjamin Wallich 

15 dec 1893 in Boxtel 
in Oirschot begraven 
zerk op begraafplaats 
aanwezig 

13 juli 1886 

Jeanette (Chonet) Docters 30 mei 1849 
d.v. Isac Hartog en Antje Lewieson 

Judie Hartog Docters 17 mei 1805 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje 
Benjamin Wallich 

13 jan 1866 14 juni 1884 
Leiden zerk op begraafplaats 

Oirschot aanwezig 

28 dec 1848 3 feb 1852 
Roermond Oirschot 

Sterfdatum 
evt. bijzonder-
heden 

Samuel Groenewoud 3 mei 1845 15 jan 1862 
z.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Hilvarenbeek 

Veronica Groenewoud 29 mrt 1856 29 mrt 1879 
d.v. Mozes Groenewoud en Elisabeth Hartog Gorinchem 

Elisabeth Levi Groenewoud  27 mrt 1859 13 juni 1876 
d.v. Levi Levi Groenewoud en Roos Koppens Tilburg 

Jacob Levi Levis 2 nov 1856 13 juni 1876 
z.v. Levi Levi Groenewoud en Roos Koppens Tilburg 

Marianna Levi Groenewoud 3 aug 1855 
d.v. Levi Levi Groenewoud en Roos Koppens 

Blommetje Docters 13 dec 1812 27 dec 1812 in Oirschot 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje Benjamin Wallich 

Dientje Docters 5 juni 1810 13 jan. 1850 
d.v. Hartog Isac Docters en Schoontje Benjamin Wallich 

Elisabeth Docters 10 mrt 1857 
d.v. Isac Hartog Docters en Antje Lewieson 

27 nov 1871 
Boxtel 

Hartog Docters 17 feb 1852 
z.v. Isac Hartog Docters en Antje Lewieson 

27 nov 1871 
Boxtel 

21 aug 1898 
zerk op begraafplaats 
Oirschot aanwezig 

24 jan 1857 in Oirschot 

Naam Geboortejaar/  Eerste vertrek- 
-datum datum naar .... 

Catharina Abrahams 22 febr 1797 (?) 
Wilnis (?) 





en aldaar begraven 

20 juni 1864 
Woensel 

20 sep 1832 in Oirschot 

10 juni 1846 in Oirschot 

30 dec 1845 in Oirschot 

5 mrt 1929 
Veghel 

15 dec 1926 
Amsterdam 

d.v. Hartog en Schoontje Benjamin 

Abraham Jacobs 25 aug 1795 
(ouders niet bekend) 

Henriette Jacob Jozef 1836 
d.v. Jacob Josef en Helena van Leuven 

Abraham Levis 12 juni 1778 
z.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Clara Levis 8 juli 1820 
d.v. Levi Philip Levis en Sara Roost 

Johanna Levis 1768 
d.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Levi Levis 4 mei 1774 
z.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Philip Levis 19 mei 1813 
z.v. Levi Philip Levis en Sara Roost 

Levi Philips Levis 11 apr 1775 
z.v. Philip [Levis] en Sebilla David Roost 

Roos Levis 8 nov 1781 
d.v. Philip Levis en Sebille David Roost 

Babeth Meijer 18 mei 1907 
d.v. Barend Abraham en Rosa de Groot 

Sophia Meijer 29 sep 1905 
d.v. Barend Abraham en Rosa de Groot 

Machiel Oppenheym 7 mrt 1807 
z.v. Jacob en N.N. 

Abraham Roos 27 aug 1836 12 juni 1846 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Benjamin Roos 28 juni 1839 28 juni 1840 in Oirschot 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost 
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Isaac Isacq 1807 of 1808 
z.v. Hertog en Schoontje Benjamin 

Judi Isacq 1804 
d.v. Hertog en Schoontje Benjamin 

Sara Isak 1810 9 nov 1810 in Oirschot 

Henrietta Roos 28 juni 1839 12 juni 1846 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Mechelina Roos 10 juni 1845 12 juni 1846 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Nathan Roos 19 sep 1832 12 juni 1846 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Rosa Roos 11 mrt 1835 12 juni 1846 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Samuel Roos 10 feb 1838 12 juni 1846 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Sara Roos 27 feb 1844 12 juni 1846 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Simon Roos 12 dec 1833 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Soesman Roos 23 mei 1842 12 juni 1846 
z.v. Alexander [de] en Marianne Roost Sluis 

Willemijna Roos 8 mrt 1841 
d.v. Alexander [de] en Marianne Roost 

Benedictus Roost 21 juni 1806 16 juni 1846 
z.v. Nathan Abraham en Judith Antwerpen 
Benjamin Welstants 

Benjamin Roost 10 juni 1806 16 juni 1846 
z.v. Nathan Abraham en Judith Antwerpen 
Benjamin Welstants 

Caat (Catharina) Roost 19 apr 1774 
d.v. Abraham David Roost en Sara Levie Samuels 

David Roost 10 sep 1795 
z.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Hanna Roost 10 apr 1797 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Judich Roost 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Marjan Roost 6 juni 1775 
d.v. Salomon David en Clara Alexander 

Marjan Roost 19 apr 1804 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

7 sep 1838 in Oirschot 

8 juni 1842 in Oirschot 

14 juni 1808 in Oirschot 
en aldaar begraven 

18 okt 1830 
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Nathan Roost 8 juni 1769 
z.v. Abraham David Roost en Sara Levie Samuels 

Roos Roost 28 mrt 1800 
d.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Salomon David Roost 28 apr 1749 
z.v. David Abrahams en N.N. 

Samuel Roost 12 feb 1803 
z.v. Nathan Abraham en Judith Benjamin Welstants 

Sara Roost 22 mei 1783 
d.v. Salomon David Roost en Clara Alexander 

Sara Roost 4 mrt 1808 
d.v. Nathan Abraham Roost en Judith Benjamin Welstants 

Isidore de Wit 27 mei 1886 13 apr 1898 
d.v. Lazarus en Allegonda Docters Eindhoven 

2 nov 1827 in Oirschot 

9 feb 1839 in Oirschot 

17 dec 1853 in Oirschot 

* Zie ook G.J.A. Schampers De Joodse familie Hartog in Tongelre, Woensel, Eindhoven, in: 
De Brabantse Leeuw 45. (1996) nr. 4 
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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 véér 
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 
4

1
/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 1

1
/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 

107 

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 
3

1
/2  stuiver berekend worden en voor een kan bier 1

1
/2  stuiver. Indien zij bleven 

overnachten, mochten nog 2 kannen bier â 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 

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. 

1533.12.21 

Keur betreffende het doen van schenkingen namens het corpus. 

Oirschots schepenprotocol van 1533, fol. CIvo. 
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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 1

1
/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 



124 

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, Ih. 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. véér 1604
3

) 
trouwt véér 1574

4
) 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. 1604

3
) 

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. 

1638
5

) 
5. jonkvrouw Barbara van Ammelroy, volgt IIb 

Ha. Jonker Everard 'de jonge' van Ammelroy, geb. ca. 1572
6
), 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. véér 
1624

9
) 

trouwt nâ 18 aug. 1604
3
) en voor 25 okt. 1613

10
) Henrick zoon van Adriaen 

Lodewijcx Verreijt (van der Rijth), geb. ca. 1585 (schatting; zie noot 10), 
overl. voor 14 juni 1625

11
) 

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 7

1
/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 7

1
/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- 
komt

2
). 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- 



RA Veldhoven-
Zeelst-Blaarthem, 
inv.nr. 12, fol. 95 
Begin van de boe-
delscheiding van het 
echtpaar Migchiel 
Pauwels de Biese en 
Luijtken Pauwels 
Mijssen: 

`Dat voor ons coe-
men ende gecompa-
reert sijn Pauwels, 
Willem,  Martens, 
Ariaen ende Gooris 
Hanssen als man 
ende momboir van 
Heijlken sijnder 
huijsvrouwe, alle ge-
lijcke kinderen van 
Michiel Pauwels de 
Biese ende Luijtken 
dochtere Pauels 
Mijssen, hunnen va-
der ende moeder, 
ende hebben mette 
anderen gedaen eene 
minnelijcke erfscheij-
dinge ende onver-
breeckelijcke deij-
linge der erf goede- 
ren, renthen etc. .... ' 
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kelijkheid van de functies kan men twijfels hebben. Schepenen kwamen meestal 
voort uit de kring van landeigenaren en voorname ingezetenen. Zij stamden 
gewoonlijk uit een klein aantal - invloedrijke - families. Ook in de in dit artikel 
beschreven dorpen blijkt duidelijk, dat er sprake was van 'familie-netwerken' of -
zo men wil - van 'regentendom. Een aanwijzing hiervoor vormt natuurlijk om te 
beginnen het aantal leden van het geslacht Biesen, dat tot een openbare functie 
geroepen werd. Deze aanwijzing werd nog versterkt, wanneer men bij nader 
onderzoek vindt hoe inig verschillende voorname families via huwelijksbanden 
onderling verbonden waren. Enkele voorbeelden van schoonzonen, die ook het 
schepenambt uitgeoefend hebben, worden in het onderstaande vermeld. 

Hieronder volgt een samenvattende beschrijving van leden van de familie Biesen, 
die in de bedoelde dorpen een rol hebben gespeeld. Een complete genealogie, 
waarin veel uitgebreider gegevens over de leden van het geslacht Biesen zullen 
worden opgenomen, hoop ik binnen één of twee jaar te kunnen publiceren. 

ZEELST, VELDHOVEN EN BLAARTHEM 

Migchiel Pauwels de Biese (de leden van deze tak schrijven hun naam vrijwel 
altijd als: de Biese) 
Migchiel moet ca. 1580 geboren zijn. Hij was gehuwd met Luijtken Pauwels 
Mijssen. Dank zij de boedeldeling3) zijn de kinderen van het echtpaar bekend: de 
zonen Paulus, Willem, Marten en Adriaen, waarvan de laatste 3 hierna nog aan de 
orde komen omdat ze net als hun vader bestuurlijke functies hebben vervuld en de 
dochter Heijlken, die gehuwd was met Gooris Hanssen van der Sanck. Het gezin 
van Migchiel woont in 1619 in Zeelst en wel in "Het huys ende aangelach ter 
plaatse gekend: Aen den Heijberch"4). 
Migchiel moet een vermogend man zijn geweest, hetgeen kan worden afgeleid uit 
de omvang van zijn erfenis. Hij is overleden in 1648. Migchiel is de eerste uit het 
geslacht Bies/zen waarvan bekend is dat hij openbare functies heeft vervuld. Hij 
wordt vele malen genoemd als schepen van Zeelst in de dingbank Veldhoven, 
Zeelst en Blaarthem in de periode 29 okt. 1614 en 29 mei 1648, het jaar waarin 
hij is overleden. In het begin van zijn zittingsperiode tekende hij als Migchiel 
Pauwelsz. Daarnaast was hij in 1631 armmeester en in de jaren 1646-1648 kerk-
meester in Zeelst. 
Eén van zijn akties heeft, wat men zou kunnen noemen enige 'nationale' beteke-
nis gehad. Als lid van het corpus van Zeelst tekende Migchiel op 14 december 
1633 een schuldbekentenis voor een bedrag van 900 gulden, tegen een rente van 
5%, aan Peeter Janssen Bunnens voor het leveren van brood- en handkarren, die 
het leger van de Prins van Oranghien moesten volgen toen dat op Dommelen gele-
gen was5 ). De lening werd op 8 juli 1645 afgelost. Een deel van deze schuld kon 
worden afgelost middels een op 23 december 1644 door Migchiel Pauwels de 
Biese zelf aan het corpus van Zeelst verstrekte lening ten bedrage van 120 pata-
cons met een interest van 10 gulden per jaarti). Deze lening werd overigens reeds 
op 26 december 1646 afgelost. De bedoelde 'Prins van Oranghien' was stadhou-
der Frederik Hendrik, die de rol van 'stedendwinger' had overgenomen van zijn in 
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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 schepenbank

7
). 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 Zeelst

8
). 

Willem was gehuwd met Aelken (Aldegonda) Wouters Smets
9

). 
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  

139 

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. 1667

10
) en schepen in de 

periode van 31 okt. 1673 tot 16 sept. 1675
11

). 
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 weilanden

14
). 

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 1689

15
) 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 145

v  
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 

140 

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 
1704

16
). 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 
overleden

17
). 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 1662

18
). 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. 

http://inv.nr
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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 1704

19
). 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 Martens

20
). 

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 1684-1695

21
). 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 transacties
22

). 
Het laatste wat over hem bekend is, is dat hij in 1749 in een transportakte wordt 
genoemd als eigenaar van een belendend percee1

23
). 

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 vertrokken

24
). 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 Meerveldhoven

25
). 

Adam's vrouw Elisabeth moet in 1751 gestorven zijn; hijzelf nâ 1760. 

LeonardusfLeendert 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 Woense1

26
). 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. 

145 

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-Meerveldhoven

27
). 

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 1777

28
). 

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 1814

29
) en 1818

30
). 

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. 
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I. KLOKKEN KLONKEN OVER OIRSCHOT 

door J. Lijten 

De klanken van de Oirschotse beiaard en de slag en het gelui der klokken zijn voor 
ons zo vertrouwd, dat wij ze dikwijls niet (bewust) horen. 
Toch is het goed ons te realiseren, dat klokken vroeger een grote betekenis gehad 
en een onmisbare rol gespeeld hebben in het leven van de gemeenschap. Voor 
mechanische of digitale tijdsaanduidingen algemeen werden, was naast de zonne-
stand de klokkenklank het enige waarneembare tijdsteken voor ver verspreide 
gemeenschappen. 
Wanneer we willen nagaan, hoelang luidklokken in onze samenleving deze onmis-
bare rol gespeeld hebben, stoten we slechts op weinige toevallige vermeldingen. 
Rond 1100 zal er in het torentje van de Mariakerk wel een klein klokje geklepeld 
hebben om de parochianen naar het godshuis samen te roepen, maar een vermel-
ding in 1681 wijst erop, dat er rond die tijd reeds een grote klok gegoten is. 

I De Oirschotse klok van ca. 1100 
In 1681 moest de tweede-grootste klok hergoten worden, omdat de 'oren' waren 
gebroken, dat wil zeggen de kroon, waarmee de klok aan de luibalk was opge-
hangen. Daarbij wordt aangetekend, dat deze klok 'nu ontrent tsedert den jare 
gegooten en is gehangen en gcluydt heeft geweese.1)  Deze vermelding geeft ons 
wel geen absolute zekerheid, maar lijkt, met name omdat de klok nog aanwezig 
was en door deskundigen zoals Jan Fremie bekeken zal zijn, voldoende betrouw-
baar. Deze klok `ontrent de drijeduysent pont swaer synde' kan niet in het toren-
tje van de Mariakerk gehangen hebben maar, zoals dat veelal gebeurde, in een 
aparte luistoel bij de kerk, zoals deze in het noorden van Nederland en ook in 
Bergeijk nog bestaan. 
Zij zal dan later in de toren van de eerste Sint-Petruskerk (gebouwd ca. 1268) 
gehangen hebben en daar de brand van 1462 hebben overleefd. 

II De klok van Best van 1482 
Voor de in 1437 gebouwde kerk van Best, die de inwoners graag tot een parochie 
zagen uitgroeien, was het belangrijk om over een luiklok te beschikken en zij had-
den er dan ook veel voor over, zoals blijkt uit de machtiging die zij gaven aan een 
kerkmeester, om een contract te sluiten met de klokgieter en de kosten naar draag-
kracht om te slaan. 

1482.03.11 Best 

Accoord betreffende het gieten van een klok voor de Odulphus-kapel in Best. 

Oirschots schepenprotocol van 1482, fol. 13. 

Doen cont enen yegelycken, dat voir ons syn comen ende gestaen de gemeyn 
gebuer van Best, Aerle ende Vloet op enen sondach in der capelle Sinte-Odolph, 
de welc daertoe II oft III reysen in der kerke geroepen ende verwekt waeren open-
baer in der kercke van her Henrick Geerlycx ende noch daer toe van Jannen van 
Espe, als vorster ons gueden heren hertogen, by alsoe oft yemant were, die 't niet 
en gheliefden, dat hy er 't hon af hadde mogen seggen, totten welcke nyemant 
comen en was, gelyc de gebuer dit geburlyc voir ons bekenden, ende hebben 
geconsenteert ende gewilcoert, consenteren ende wilcoeren Claeusen 
Thoemaessoen van Audenhoven als kerckmeester der vorscreven capellen, dat de 
selve Claeus sal doen gieten ende maken in der selver capellen een clock zwar 
synde III oft 1111 /2  hondert [pond] ende soe wes daer toe gegeven wort, dat sal 
Claes vorscreven dar aen corten ende dat rest ende gebreck dair af dat dat de selve 
Claes sal moegen doen setten in den vorscreven hertgangen ende gebueren beeds-
gewyse ende dat sy gemeynlyc dat alsoe betalen sellen ende den celven Claesen 
daer af scadeloes houden ende ontheffen ende daer af de dagen sellen syn van 
Bamis naestcomende over een jair, uutgenomen vyf Rynsgulden terstont te geven, 
als de clock daer hengt ende luydt. 
Datum XI dagen [in] mercio. 

Testes: [Danel van] Vlierden et [Jan van der] Daesdonck. 

Dat comen is meester Gobbel, de clockgieter, ende heeft geloeft Claeusen 
Thomaessoen tot behoef den gebueren van Best, Aerle ende Vloet, te gieten een 
doek van III oft I111 /2c [pond] zwair, elc hondert pont X111 /2  Rynsgulden, ende 
dairvoir leveren geluyt tot meesteren pryse ende te weren, soe dat gewoenlyc is. 

N.B. Datum en getuigen zijn hier niet vermeld, maar het zullen dezelfden zijn. 

Blijkens de volmacht, die aan kerkmeester Claes van Audenhoven wordt gegeven, 
heeft heel de bevolking van Best ingestemd met het aanschaffen van een luidklok. 
Na de aankondiging door rector Henrick Gcerlics van de Melcrod in de kerk en 
vorster Jan van Esp bij 'de geboden' is er niemand verschenen die bezwaar had. 
Voor de betaling der klok zal men eerst een collecte houden en wat er ontbreekt, 
zal worden omgeslagen volgens de grondslag der bede, dat is de algemene belas-
ting naar draagkracht. 
Aansluitend wordt het contract gemaakt met 'meester Gobbel', dat is Gobelinus 
Moer uit de bekende klokgietersfamilie die zich in 's-Hertogenbosch gevestigd 
had.2> In het contract wordt de wijze van betaling niet aangeroerd, maar deze blijkt 
uit de machtiging: 5 Rijnsgulden wanneer de klok hangt en luidt en de rest per 1 
oktober 1483. 

III De klok van Best van 1513 
Het gieten van deze klok is enkel bekend uit het opschrift, dat door H. Lamers 
gepubliceerd is in de Noordbrabantse volksalmanak van 1889.3)  

Anno MCCCCCXIII heeft my Hans Falck van Mieremberg ghegoten. 
Sanct Odulphus patronus in Beest. 
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IV De kleine klok van Oirschot van 1641 
Het lijkt wel, dat er rond het midden van de zeventiende eeuw een ziekte heerste 
onder de Oirschotse klokken. Achtereenvolgens moesten vanwege barsten de klei-
ne klok in 1641, de grootste in 1651 en de tweede in 1681 hergoten worden. 
Op 8 augustus werd het contract voor het vergieten van de kleine klok gesloten 
met Martyn Mareschal, die verder niet bekend is, en een maand later werd de klok 
gegoten.4)  

1641.08.10 Oirschot 

Acta scabinorum van 1641, fol. 120v0. 

Contrackt van het vergieten van de cleyne clocke in Sinte-Petersthoren. 

Op heden den thyenden dach der maent van augustus sestycnhondert eenenveer-
tich syn de magistrate ende de kerckmeesters van Sinte-Peterskercke binnen der 
vryheyt van Oirschot ter eenre ende mr. Martyn Maresehall, clockgieter, ter ande-
re zyden met malcander veraccordeert ende verleecken, by weleken accoorde dyc 
voorschreven mr. Martyn gelooft heeft, gelyck hy gelooft mitsdesen, deselve cloc-
ke, dye in Sinte-Petersthoren tegenwoordich geborsten hangende is, te vergieten 
ende dat onder conditiën ende voorwaerden naebeschreven, te weten, dat Gerit 
Hermanssen, kerckmeester van Sinte-Peterskercke voorschreven, aen den voor-
schreven mr. Martyn sal geven voor syne conste, moeyte ende arbeyt van Blek hon-
dert pont gewichts, dat de voorschreven clocke bevonden sal worden te wegen, ses 
Carolusgulden, noch tot eene vereeringe voor het maecken van de vorme thyen 
gulden eens ende totdyen noch eene tonne byers eens, waervoor dye voorschreven 
mr. Martyn sal innestaen deselvc clocke te leveren well gegooten, op goede 
thoone, goede forme ende alles goet, ende navr het gieten ende hangen een halff 
jaer sonder foute verantwoorden. 
Ende offter in het gieten foute geviel, sal den voorschreven mr. Martyn de voorschre-
ven clocke anderwerff moeten vergieten ende goet leveren eenemaell op synen coste. 
Des soo sullen dye voorschreven kerckrneesters ende voorseyde magistraete den 
voorschreven mr. Martyn leveren allen de materialen daertoe nodich wesende ege-
ene uuytgescheyden. 
Ende sal den voorschreven kerckmeester d'eene hellichte van de voorschreven 
penningen leveren ende betaelen, als de clocke gegoten sal wesen, ende d'ander 
hellichte een halff jaer daernae, als deselve goet bevonden sal wesen. 
Welcke voorschreven conditiën dye voorschreven partyën gelooft hebben te ach-
tervolgen ende metten wercke te volbrengen onder verbyntenisse ut moris est. 
Actum ut supra. 
Orconden etc. 
Testes: [Jacob Dircks van den] Velde et [Jan] Stockelmans. 

Ende was onderteeckent met een merck in forme als dese L-7 , daerby geschre-
ven staende: d'merck van Gerit Hermans. 
alnoch: Martyn Mareschal 
ende: G. Goossens, secretaris. 
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De voorschreven clocke is gegoten den Xd" septembris 1641. 

Inscriptio campane cum chronico: 
olrsChot gens IVsta tVa pletate reVIXI 
oro tIbI sVperl preMla DIgna krant. 

(Vertaling: Volk van Oirschot, door uw gepaste toewijding ben ik herleefd 
Ik bid, dat de hemel u naar waarde zal belonen.) 

Aliud: 
festa reCens nobls VoCabVLa traDlta natls 
oDVLphonlCoLaVs [pLebs] Ita qVIgVe VoCate. 

Zoals in 1482 wordt de prijs bepaald naar het gewicht van de gegoten klok en 
daarenboven 10 gulden voor het maken van de vorm en een ton bier voor de klok-
gieter en zijn helpers. 
Zoals blijkbaar gebruikelijk was, gezien de overige contracten, zou de opdracht-
gever voor alle materialen zorgen: de klokspijs en alles wat nodig was om de oven 
te bouwen en te stoken. Het werk van het gieten werd betaald, maar was geheel 
voor risico van de vakman. 
De kerkmeester, die het contract mede tekende, Gerit Hermans, kon blijkbaar niet 
schrijven. Hij tekende met een hakenkruis, dat toen niet de emotionele betekenis 
had, die wij eraan toekennen. 
Wij veronderstellen, dat secretaris Gerard Goossens het opschrift gemaakt heeft, 
dat bestaat uit een distichon, hexameter plus pentameter, en dat tegelijk het jaartal 
aanwijst door alle letters, die in het systeem van Romeinse cijfers getallen aan-
duiden, bij elkaar op te tellen. Het geheel klopt niet exact: achter `Oirschot' zou 
nog `ensIs' moeten volgen, dat het bijvoegelijk naamwoord van Oirschot maakt in 
het Latijn, maar dat de hexameter een voet te lang zou maken. De I van `ensIs' 
moet echter wel worden meegeteld om tot het juiste jaartal 1641 te komen. 
Daarnaast zal Gerard Goossens nog een ander chronicon bedacht hebben, bestaan-
de uit twee hexameters, dat echter zeer gekunsteld is en waarin hij ook nog het 
zowel voor het vers als voor het chronicon nodige woord `pLebs' had weggelaten 
en dat zou kunnen worden weergegeven: 
Het pas gevierde feest (Odulphus 12 juni) (heeft ons herinnerd aan) de naam die 
aan de kinderen is overgeleverd: 
Odulphusvererend volk; zo wordt gij immers genoemd. 

V De grote klok van Oirschot van 1651 
Het contract voor het vergieten van de grote klok is in afschrift bewaard bij de 
rekening van burgemeester Goyaert Eymberts. Op de achterzijde daarvan zijn de 
betalingen aangetekend. De weinig bekende klokgieters waren Reynder Milloth 
(ook geschreven met één I en zonder h) die blijkbaar niet kon schrijven en teken-
de met een klok, en Claudius Humblot, zoals hijzelf tekende, maar wiens naam in 
het contract wordt verbasterd. Zij zullen, zoals vele klokgieters, uit Lotharingen 
afkomstig zijn geweest. 
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1651.04.24 Oirschot 

Authentiek afschrift in bijlagen bij de rekening van Goyaert Eymberts 
[Hoppenbrouwers] van 1651/2, O.A.A.O., vrl. inv. nr. 6226, stuk nr. 46. 

senior V.D. minister 
et pastor in Oirschot 

Henrick de Crom 

J. Stockelmans 
Cornelis Eeckerschot 
Anthonis Henricx van Esch 
J. v.d. Kerckhoff 

Contract van het vergieten van de groote clocke in Sinte-Peetersthooren dcser vrij-
heijt Oirschot. 

Op heden den XXIIII" dach van april 1651 syn de magistrathen deser vrijheijt met 
den heere predicant Aeltsius der selver vryheyt ende Henrick Wouters de Crom als 
kerckmeester der vryheyt voorschreven ter eenre ende meester Reynder Milloth 
ende meester Claude Henbloth, beyde meesters-clockgieters, ter andere zyden met 
malcanderen veraccordeert ende verleycken, bij weleken accoorde dije voorschre-
ven meesters ende clockgieters gelooft hebben, gelijck zij gheloven mits desen, de 
selve groote clocke [die] in Sinte-Peetersthooren is hangende, geborsten synde, te 
vergieten en dat onder conditiën ende voirwaerden naebeschreven, te weeten, dat 
Henrick de Crom als kerckmester van Sinte-Peeterskercke aen de voorschreven 
clockegieters sal geve de somme van drije hondert Carolusguldens, te weten van 
datum dat de clocke vergooten ende wederom gehanghen is over een jaer sonder 
interest, onder alsulcken conditiën, dat de voorschreven groote clocke sal moeten 
wesen van goeden thoon ende gheluydt op alsulcken forme ende manieren, gelij-
ck sij voorgaende gheweest is, en dat op cost, peryckel ende last van de voir-
schreven clockegieters, behoudelijcken dat de magistraethen ende de kerckmees-
ters sullen ghehouden weesen aen de clockegieters te leveren alle de materiaelen 
daertoe van noode wesende ter plaetse, daer zij de selve clocke sullen gieten, soe 
van clockspijse, steen, leem, hennip ende voirts 'tghene daertoe noodich soude 
moeghen weesen, ende in soo verre de voorschreven clocke t'eynden den jaere 
bevonden worde met eenighe fouten van scheuren, borsten ofte valschen thoon, 
dat alsdan de voorschreven clockegieters de selve clocke wederom sullen moeten 
vergieten, alles op henne eijghen peryckel, coste ende laste, dat de gemeijnte daer-
doir eghene laste ofte schaede en sal comen te lyden, mits conditie in desen accor-
de begrepen, dat de voorschreven clockegieters sullen moeten gieten twee pannen 
tot de voorschreven clocke ende het overschot van de clockespijsse sal geheelijc-
ken blijven tot proffyte van de kercke alhier. 
Alle welcke voorschreven conditiën, poincten en articulen die voorschreven com-
paranten ten wedersyden gheloofft hebben metten werck te volbrenghen en te vol-
doen onder verbintenisse van henne respective persoonen ende goederen, present 
ende toecomende, ut moris est, realiter. 
Datum ut supra. 
Testes: Eymberts, Elmpt, Stockelmans, schepenen, Cornelis Eeckerschot, 
Anthonis van Essch, gheswooren, Johan van de Kerckhoff, borgemeester ende 
achtman, domfine Johannes Aeltsius, predicant, ende Henrick Wouters de Crom als 
kerckmeester ende meester Reynier Milloth ende meester Claude Henbloth, clock-
gieters, dese onderteeckent hebbende. 
Ende was onderteeckent aldus: 

Goyaert Eymberts 
Johannes Aelcius Jan van Elmpt 

Renier Milot met een merck van een clocke 
Claudius Humbloth 

Daaronder: Dese copije bij mij ondergeschreven als substituut van den secretaris 
bevonden van woorde tot woorde te accorderen. 

Actum desen XII" junij 1651. 
w.g. J. Stockelmans, loco secretarij. 

Op de achterzijde: 
Op dese somme en accorde op d' ander zijde beschreven bekenne wij, mr. Reijnder 
Milloth ende Claude Henbloth ontfanghen te hebben uuijt handen van Henrick de 
Crom de somme van drij [C] en dartich guldens. 
Actum desen XII junij 1651. 
w.g. Claudius Humblot. 

Opten sevenendetwintichsten meij 1652 bekennen wij, mr. Reynder Milloth ende 
Claude Henbloth ontfangen te hebben uijt handen Goijaert Embrechts, borge-
meester, de somme van hondert vierendevijftich gulden vijfthien stuyvers. 
Oirconde 
w.g. Claudius Humblot. 

Tussengeschreven: De post alnoch aen de huijsvrouwe van mr. Feij betaelt voor 
cureringhe de somme van achtentwintich st. 

In de marge: Hier met is dit accort ten volle voldaen ende betaelt. Allet geschiet 
in de presentie van alle de schepenen. w.g. Loco secretarij G.L. van Ghestel. 

Onder: Visa in rekeninge. 

Volgens gebruik verschaft de opdrachtgever alle materialen. De klokgieters nemen 
het gieten aan voor hun risico tegen betaling per een jaar na gieten en hangen van 
300 Carolusgulden. De Carolusgulden was een rekenmunt vooral voor buitenlan-
ders; de koers variëerde. Zij worden in feite betaald in de gebruikelijke munt. 
Ofschoon was afgesproken, dat betaling zou geschieden een jaar na het gieten, 
betaalde de kerkmeester zijn deel reeds kort na de gieting: 330 gulden per 12 juni 
1651. De burgemeester betaalde de rest op 27 mei 1652: 154 gulden en 15 stuiver. 
Als de Carolusgulden toen 1 gulden 12 stuiver en 5 penningen gold, moesten de 
klokgieters 484 gulden 13 stuiver en 12 penningen beuren. Zij hebben dan zelfs 
een en een kwart stuiver fooi gehad. 
Bovendien heeft de burgemeester nog 28 stuiver betaald aan de weduwe van chi-
rurgijn Arnold Fey senior, die vermoedelijk een van de helpers verzorgd had, die 
mogelijk door spattend brons gewond zal zijn. 
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VI De tweede-grootste klok van Oirschot van 1681 
Ook de ca. 1100 gegoten klok had het blijkbaar begeven, niet doordat zij gebar-
sten was maar doordat de kroon, waarmee de klok aan de lui-as hing, 'de ooren', 
gebroken was. Alleen van deze klok wordt het gewicht vermeld: ongeveer 3000 
pond. De grote klok klonk gewoonlijk een grote terts lager dan de daarop volgen-
de en moest daartoe ongeveer het dubbele gewicht hebben. 

1681.04.30 Oirschot 

Schepenprotocol van 1680/1, fol. 299 e.v.v. 

Besteedinge en accordt om de groote kloek naest de grootste kloek te vergieten bij 
monsieur Jan Fremeij met de magistraet aengegaen en besteekt dusvoigende 
gemaeckt. 

Alsoo de naestgrootste kloeke in Sinte-Peterskercke en tooren van Oirschot nu 
ontrent tsedert den jare XIc gegooten en is gehangen en geluydt heeft geweest, 
beijde d'ooren sijn affgeluydt en gebroocken, soo dat niet meer bequaem was om 
te luyen, ontrent de drijeduysent pont swaer synde, en dat cenen goeden experten 
meester klockgieter, mr. Jan Fremeij, Lorenoijs, sich hier heeft comen presenteren 
synen dienst om de voorschreven kloeke, genaemt de beedeklocke, te vergieten en 
wederom van goeden clanck en resonantie te brengen als voorheenen geweest 
was, soo hebben Nicolaes Henricks Hoppenbrouwers, Henrick van de Schoot, 
Pauwels Moescop, Jan Elias Verheijden en Geerit van Gerwen met Geerit Cranen, 
schepenen, ende Geerit van Courssel, Bartel Buckincx ende Andries Schellekens, 
geswoorens en van den eede der vrijheyt Oirschot over het vergieten en hermaec-
ken der voorschreven kloeke en die wederom in' goeden stant, thoon en klanck te 
brengen, soo als te voorens was geweest, gesproocken ende soo sijn die voor-
schreven schepenen en die van den eede overcomen, versproocken ende geaccor-
deert metten voorschreven mr. Jan Fremeij, dat hij die voorschreven kloeke alsoo 
als voorschreven in stant sal vergieten, in thoon, clanck en resonnantie te brengen 
even aleens en beeter als die voor heene is geweest, eer dat eenige lesie oft breuc-
ke heeft gehadt, dat oyck daertoe alle de materialen, spijsen ende andere dacrtoe 
gerequirert die aenneemt te procureren, daerintegens dat die voorschreven magi-
straet van Oirschot aennempt te verschaffen en bij de hant te versorgen cleijleem, 
steen, calck, houdt, torff en brant om vier te stoocken, 't ijserwerck tot den ooren, 
't op en affwijnden van de voorschreven beedeklocke alsmede 't aff en opweijn-
den van de vorme, en dije voordere spijse dacrtoe gebruyckt ende geïmployert 
werdende betaelt te worden by de magistraet voorschreven. 
Ende off het geviele en gebeurde, dat in het vergieten eenigen misval quame en 
niet wel succedeerden en mislucte - dat Godt wil verhoeden - dat die voornoemde 
mr. Jan Fremeij bij sulcken toeval en ongeluck dat tot sijnen coste ende laste als-
dan die kloeke wederom sal moeten vergieten, in volcomen stant en effect bren- 
gen, soo als voorschreven is, sonder eenige oppositie off exceptie ter contrarie 
daer tegens in te brengen in eeniger manieren, en alsoo dan in volcomen effect, 
clanck, stant en resonantie gebracht zijnde, sooals dat vereijst en behoort te leve-
ren tot sijns meesters Jans Fremeij tosten en lasten, alsdan voor sijne moijten, 
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cunst, costen en vacatiën met sijn hulpe, assistenten en knechten te genieten, te 
hebben en door den borgemeester der vrijheyt Oirschot bij schriftelijke ordonnan-
tie betaelt te worden eene somme van honden ducatons offwcl drijehondert en 
vijfthien guldens sonder meer, soo wanneer 't voorschreven werck loffelijck ende 
prijsselijck volbracht en gelevert sal sijn; 't geene aldus als voorschreven aenge-
nomen en ten weder zijden bedongen ende geaccordeert is, gelovende parthijen 
ten weder zijden onder verbant en bedwanck als naer rechten 'tselve als voor-
schreven alsoo naer te sullen comen en metten wercke te volbrengen onder vrij-
willige condemnatie daer en soo dat vereijst als verwonnen ende bevonniste 
schuldt. 
T'oirconde actum Oirschot den laetsten dach aprilis 1681. 
Dese bij parthijen dus geaccordeert en onderteeckent. 

Alsoo in't vergieten de kloek is misluckt, soo is naer versproocken ende verac-
cordert, dat mr. Jan Fremeij om 'tselve te repareren ende wederomme die kloeke 
te vergieten willich is en aennemt dat te doen, stellende de schade ende d'oncos-
ten bij hem te doen en te lijden tot discretie van de heeren magistraet hem daerin-
ne te gemoet te comen en t'assisteren, soo hebben de voorschreven magistraet 
boven het versproocken voorschreven accordt gelooft den voorschreven mr. Jan 
Fremeij tegemodt te comen ende noch eenige courtosie te sullen doen: brant, steen 
ende andere materialen daertoe gerequireert te verschaffen ende tot de vorme ont-
rent 15 gulden, ende 't werck wel geluckt ende gesuccedert zijnde cene courtoij-
se te doen tot belive van de magistraet. 
Actum den 29" junii 1681 ter presentie van parthijen ten weder zijde dus opgele-
sen ende geaccordeert als voorschreven. 

w.g. Jan Fremie 
Jacob de Jongh. 

Voor de 2 reijs misluckt, wederom aen de ooren niet wel uijtgevallen, die nu voor 
de derde mael t'sijnen coste ende laste die te vergieten en de kloek te maecken van 
goeden thoon en resonantie naer behooren. 
Actum den .. julii 1681. 
Testes: omnes scabini. 

1681.11.08 Oirschot 

Schepenprotocol van 1681/2, blz. 86 e.v. 

Certificatie voor mr. Jan Fremij, klockgieter. 

Wy schepenen der vrijheijt ende heerlijckheijt Oirschot in de Meijerije van 's-
Hertogenbosch, tuijgen, attesteren ende certificeren mits desen voor d'oprechte 
waerheijt ter instantie ende requisitie van mr.Jan Fremij, klockgieter, dat densel-
ven in den jaere 1681 in de maant october binnen de voorschreven vrijheijt op het 
mercktvelt aldaer heeft vergooten eene kloeke van over de 3000 ponden swaer 
ende sigh dacrinne soodanigh geëxerceert ende gedraegen, dat den selven bij ons 
daertoe bequaem ende habiel geoordeelt werdt 'tselve ambacht in qualiteijt als 
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meester te exerceren, alsoo dezelve kloeke is geladt ende suijver met fraeije lette-
ren ende looffwerck daer rontsom, geheel ende in alles volgoten, gelijck die nu 
alhier in den thooren is hangende, gevende door het luijden van haer een goede 
resonantie ende clanck; versoeckende daeromme aen alle die ghene die dese onse 
opene letteren van certificatie sullen werden verthoont, den voorschreven meester 
Jan Fremij daervoor alomme te erkennen ende te gebruijcken in wat steden ende 
plaetsen sij denselven sijnen dienst van noden mochten hebben. 
Ende want het goddelijck is der waerheijt getuijgenisse te geven des versocht sijn-
de, soo hebben wij schepenen voorschreven in kennisse der waerheijt onsen geme-
ijnen vrijheijts ende schependoms zegele dese onse letteren doen aenhangen ende 
in absentie van onsen secretaris door sijnen substituut laeten uijtmaecken ende 
onderteeckenen. 
Gegeven den 8" dagh der maent november des jaers Ons Heeren geboorte 1681. 

Dit contract wordt gesloten met Jan Fremie, zoals hijzelf tekent, maar wiens naam 
ook wordt verhaspeld. Hij was een leerling van de bekende klokgieters Hemony.5)  
De condities zijn zoals gebruikelijk: de gemeente levert alle materialen, de klok-
gieter krijgt voor zijn werk en risico 100 ducatons ofwel 315 gulden. 
Het is opvallend, dat bij deze bekwame klokgieter het gieten tot twee keer toe mis-
lukt en wel, zoals bij de tweede mislukking wordt aangetekend: 'wederom aen de 
ooren niet wel uijtgevallen'. 
Wanneer we hierbij in ogenschouw nemen, dat bij deze ca. 1100 gegoten klok ook 
`de ooren' gebroken waren, ligt hier ons inziens een onderzoekterrein voor de 
technische deskundigen, of de samenstelling van de klokspijs rond 1100 beter 
bestand was tegen trillingen dan tegen trekkrachten. 
Jan Fremie heeft zijn goede naam gestand gedaan en de klok driemaal gegoten, 
waarvoor hem 15 gulden extra en nog enige `dourtosie' door de gemeente werd 
geschonken naast het opnieuw ter beschikking stellen van materialen en 'brane 
voor het stoken van de oven. 
Na de derde, geslaagde, poging wordt aan Jan Fremie een getuigschrift gegeven, 
waaruit tevens blijkt, dat de vergieting op de markt is geschied en dat de klok ruim 
3000 pond woog. 
Overigens was het contract mede ondertekend door Jacob de Jongh, vermoedelijk 
zijn assistent. 

VII Drie klokken voor Oirschot en een voor Best 
Van deze gieting is slechts een aantekening van de secretaris bekend omtrent de 
betaling. 

1696.00.00 Oirschot 

0.A.A .0., vrl. inv. nr. 418. 

Specificatie voor mr. Alexius Julianus klockgieter, van 'tgeene hij tot laste van de 
vrijheijt Oirschot is pretenderende. 
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In't jaer 1696 
In't iersten compt den selven bij accoort voor het gieten van 
twee kloeken tot Oirschot en een tot Best de somme van 
ses hondert guldens en ses stuyvers, dico 606-6-0 

Item voor het gieten van eenen clocke tot Oirschot van 
3000 pont in plaetse van 300 pont compt den selven 100-0-0 

facit tsamen 706-6-0 

Hier op heeft den selven in 2 diverse reijsen van 
den borgemeester Cornelis Francken de Croon ontfangen 

de somme van 56-10-0 

Item in'tjaer 1698 van den borgemeester Jan 
Gijsberts van den Heuvel ontfangen 

Item van de gemeijnte van Sint-Oedenrode voor het 
vergieten van de pannen ontfangen de somme van 
twee en vijftigh guldens tien stuijvers, salvo 
iusto, dico 
Item in december 1698 van den borgemeester 
Cornelis Francken de Croon ontfangen desomme van 

Dese affgetrocken van de voorschreven 706 guldens 
6 stuijvers resteert noch hondert seven en 
tnegentigh guldens ses stuijvers salvo iusto dico 

De gieting is verricht door Alexius Julien, in de aantekening Julianus genoemd, 
via de vrouwelijke lijn voorvader van de klokgietersfamilie Petit, afkomstig uit 
Lotharingen. Hij had zich gevestigd in Weert en later in Lier.6  
Van de twee klokken, die hij gegoten heeft voor Oirschot, en de ene voor Best, 
wordt niet vermeld of het een hergieting was en ook niets over het gewicht. 
Daarnaast heeft hij een klok van 300 pond voor Oirschot hergoten tot een van 
3000 pond. 
Rekening houdend met de prijzen, zullen de eerstgenoemde drie klokken zeker 
zwaar geweest zijn. 
Daarenboven heeft hij blijkbaar nog 'pannen' hergoten voor Sint-Oedenrode. 
Pannen waren metalen lagers op de klokkenstoel, waarin de lui-as draaide. Zij 
waren blijkbaar ook van brons en werden meestal gegoten als bijproduct bij het 
gieten van klokken.?)  
Blijkens de aantekening is Oirschot niet erg vlot geweest met de betaling van het 
grote bedrag. 
Deze gieting is een grote onderneming geweest en mogelijk heeft Alexius Julien 
naast deze klokken er nog gegoten voor andere opdrachtgevers. Bij de restauratie 
van de Mariakerk in 1960 zijn daar restanten van 7 klokvormen gevonden. Wij 
vermoeden, dat ze alle van deze gieting zijn. 

50-0-0 

52-10-0 

350-0-0 
509-0-0 

197-6-0 
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VIII De kleine klok van Oirschot en de schel van Best van 1735 
De kleine klok, die in 1641 werd hergoten, zal de eeuw niet vol gemaakt hebben. 
Uit het feit, dat hier wordt gesproken over 'de kleine klok' van Oirschot en 'de 
schel' van Best, zullen we wel kunnen besluiten, dat de kleinste klok van Best lich-
ter was dan de Oirschotse. Overigens wordt bij de aanbesteding van het verhan-
gen der klokken in 1739 ook de Oirschotse kleine klok 'schel' genoemd.8)  

1735.10.19 Oirschot 

O.A.A.O., Schepenenresolutieboek van 1735, blz. 476. 

Woensdag den 19 october 1735. 
Comparanten: de heren schepenen uijtgenomen de Cort, gesworens uijtgenomen 
van de Sande, raaden, kerkmeester van Noort en armmeester van Roij. 

Heden den 19 october 1735 met monsieur Jean Petit, klockgieter tot Helmond, 
veraccordeert om te vergieten de derde clock in den tooren van Sint-Peterskercke 
voor een hondert vijf en tachtigh gulden, dogh 100 pondt of meer minder wegen-
de dan 2000 pondt voor een hondert vijf en seventigh gulden, bij den aennemer al 
de arbeijders daer toe nodigh te betalen, mits dat al de materialen bij de gemeen-
te op de plaets moeten gelevert worden en de oude clock te leveren ter plaetse van 
de vergieting, alwaer den aennemer de nieuwe sal leveren, sulcx [dat] het uijtwin-
den van de oude en hangen van de nieuwe clock blijft tot lasten van de gemeente; 
de nieuwe doek te proberen een maandt en: goedt of geen gele met het vergieten 
van het schelleken tot Best daeronder begrepen; en sal hier van behoorlijck con-
tract gepasseert worden. 

1735.11.20. Oirschot 

O.A.A.O., Schepenenresolutieboek van 1735, blz. 478. 

Sondagh den 20 november 1735. 
Comparanten: de heren de Cort, Spapen, van der Vleuten, van de Schoot, 
Schepens, D. van de Ven, Overdijck, Neggers, van Dooren, den kerkmeester van 
Noort en armmeesters Kerckoirle, van Roij en de Leest. 

Is binnen gestaen den klockgieter Petit te kennen gevende, dat van intentie is op 
donderdagh de clock en schel te vergieten en versoeckt dat hem de resterende spij-
se tot 330 pondt magh besorgt worden, waerop is geresolveert, dat den president 
Hendrick Schepens sal besorgen de 330 pondt spijs, die hetselve heeft aengeno-
men, te weten: 100 libra roodt coper, 100 pondt geel coper en 50 pondt tin, 
gevoegt bij de 80 pondt spijs van Bockhoven maekt samen de voorschreven 330 
pont. 

Blijkens de overeenkomst met de klokgieter Jean Petit uit Helmond zou de 
Oirschotse kleine klok ongeveer 2000 pond moeten wegen. Omdat er nog 330 
pond spijs bezorgd moet worden, zal ze dus ongeveer dit gewicht zwaarder moe- 
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ten worden dan eerst. Als de klok na hergieting de 1900 pond niet haalt, zal Petit 
slechts 175 gulden krijgen in plaats van 185. 
De samenstelling van de spijs: 100 pond rood koper, 100 pond geel koper en 50 
pond tin is inzoverre in overeenstemming met het gebruik, dat voor grotere klok-
ken een hoeveelheid tin van 20% werd aangehouden. De 80 pond spijs van 
Bokhoven is vermoedelijk het overschot van een gieting aldaar. 
Het contract, dat in de schepenresolutie is aangekondigd, is niet gevonden, maar 
we beschikken over alle wezenlijke gegevens. 

IX Reparatie van de gebarsten grote klok van Oirschot in 1750 
We weten niet, welke klokken in 1696 hergoten of nieuw gegoten zijn. Het is daar-
om mogelijk, dat de grote klok van 1651 al in 1696 hergoten is, maar ook, dat het 
deze klok is, die in 1750 gerepareerd werd. 

1750.03.10 Oirschot 

R.A.O., Protocol van allerhande akten 1750, fol. 354. 

Compareerde voor heeren scheepenen der vrij- en heerlyckheijt Oirschot, quartie-
re van Kempeland, Meijerije van 's-Hertogenbosch, de heeren Jan Willem 
Soetens, president-scheepen, Theodorus van Dooren, president van de geswoor-
ens, en Johannes van der Grinten, president der raaden deser voorschreve vrijhe-
ijt, dewelcke soo voor haer selven als in den naame van de verdere heeren regen-
ten deser vrijheijt, verclaerden met monsieur Johannes Bemers, canongieter en 
loopemaker, inwoonende borger der stadt Mechelen, geaccordeert te hebben 
omme binnen den tijdt van twee maanden na dato deses de grootste doek han-
gende in den tooren van de Sinte-Peterskercke alhier en geborsten sijnde, weder-
om sijne vorige resonnantie en clanck te doen hebben, die voor ons mede com-
pareerende verclaerde het geene voorschreven [is] aengenomen te hebben, gelijck 
den selve mede is aennemende mits desen onder conditie en voorwaerden soo 
volgt. 
Eerstelijck is geconditioneert, dat de heeren aenbestederen tot costen en lasten van 
dese gemeente tot de voorschreven grootste en geborste doek sullen leveren drie 
sacken boskoolen en drie ijsere ketels en het gereetschap van een timmerman ofte-
wel de touwen en catrollen om de doek van haer bellefort te winden en door den 
aennemer op den solder neder te laeten gaen en als die gemaeckt sal hebben, dan 
weer op te winden door den selven aennemer, dogh den aennemer sal sorge moe-
ten dragen, dat door het stoocken van het vier geen brand of schaade komt te 
geschieden, of sal die schaade op sijn persoon en goederen herhaelt worden, waer-
tegens den voornoemden Berners aengenomen heeft, gelijck den selven is aenne-
mende bij desen het saudeersel en de verdere materialen daertoe nodigh hebben-
de tot sijnen kosten en lasten te sullen leveren en medebrengen sonder voor kar-
revragten, rijskosten, verteringe onderwegen en geduerende dat hij hier sal moe-
ten sijn, iets van dese gemeente te mogen pretenderen of eijsschen; ende verders 
belooft hij aennemer mede, dat bij aldien de voorschreven clock door clockegie-
ters of andere hun des verstaande mogte worden afgekeurt en verclaerden behoor- 



164 

lijcke resonnantie niet te hebben, geene duijt van de beloofde acnneemerspennin-
gen te sullen mogen eijsschen of vorderen in rechten of daerbuijten, waertegens de 
heeren aenbestederen beloven, gelijck sij beloven mits desen, dat soo dra de voor-
schreven doek gesaudeert en goedgekeurt, als boven breder vermelt, sal weesen, 
hem aennemer door harren borgemeester te sullen doen tellen en voldoen de 
comme van drie hondert guldens eens met een ducaet voor sijne verteringe macr 
anders niet; tot naerkominge van't geene voorschreve verclaerden de comparanten 
over en weder te verbinden haere persoonen en goederen hebbende ende verkrij-
gende, deselve onderwerpende aen alle heeren hoven, rechteren en gerechten ende 
specialijck de vrijwillige condemnatie van den Ed. Raade en leenhoven van 
Braband in 's-Gravenhage alsmede den provinciale Raade te Mechelen; constitu-
erende ten dien eijnde Paulus Loeff en mr. Cornelis Elias van Wenssenburgh, pro-
cureurs voor welgemelte Raade van Braband, en verdere procureurs voor den sel-
ven Raade postulerende, alsmede de twee outste procureurs voor den provinciale 
Raade te Mechelen residerende, den eene omme de condemnatie te versoecken en 
den anderen omme daerinne te consenteren cum expensis, gelovende voor goed, 
vast, stedigh en van waerden te houden alle't geene in crachte deses sal worden 
gedaen en verricht onder verband als boven. 
Aldus gedaen en gepasseert sonder argelist ter presentie en overstaen van de hee-
ren Adriaen van Dooren en Jan Anthonij Kemps, schepenen in Oirschot, desen 
tienden maart 17c vijftigh. 
w.g. Jan Willem Soetens 

Theodorus van Dooren 
J.v. der Grinten 
bij een kruisje: dit merck is gestelt bij Johannes Berners, verclaert niet 
anders te konnen schrijven. 

mij present w.g. H.v.Ravesteijn 
Adrian van Dooren. 
L.de Marcq, secretaris in Oirschot. 

Johannes Bemers uit Mechelen wordt niet betiteld als klokgieter maar als 'canon-
gieter en loopemaker'. Het is begrijpelijk, dat bij gebarsten kanonnen eerder het 
risico genomen werd van reparatie boven het kostbare en tijdrovende hergieten. 
De toepassing van deze methode bij klokken sloot naast het risico, dat de las niet 
hield, nog een tweede gevaar in, namelijk dat de klank niet meer zuiver zou zijn. 
Bemers heeft er blijkbaar alle vertrouwen in gehad, dat hij erin zou slagen de klok 
haar zuivere klank terug te geven, zelfs ter beoordeling door klokgieters en ande-
re deskundigen. Als de klok door hen zou worden afgekeurd, kreeg hij 'geen 
duijt'. 
De samenstelling van 'het saudeersel' en mogelijk ook de manier van werken met 
`drie ijsere ketels' zal zijn geheim zijn geweest. Het repareren zou geschieden in 
de toren op de luizolder. Zelf zou hij de klok uit de luistoel takelen en weer terug-
hangen. Wij vermoeden daarom, dat hij geen pottenkijkers wilde bij zijn bezighe-
den. Ook eventuele brandschade nam hij op zijn risico. 
Bemers kon dan wel niet schrijven - hij tekende met een kruisje - maar hij had wel 
het nodige zelfvertrouwen. 
Aangezien we verder niets over deze zaak vonden, noch over een proces noch over 
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hergisting, denken we, dat de `canongieter' in zijn opzet geslaagd is. 
Voor Oirschot was de betaling van 300 gulden plus een dukaat zeker voordeliger 
dan het hergieten van de grote klok. 

Besluit 
Reeds eeuwen klonken klokken over Oirschot. Blijkbaar moesten ze nogal eens 
hergoten worden. Ze werden dan ook geregeld misbruikt. Zo was het de gewoon-
te om bij het overlijden van de heer gedurende een week drie keer per dag telkens 
een uur lang de klokken te luiden. Er waren nog geen milieubewegingen om te 
protesteren tegen geluidsoverlast. 
De klokken hingen toen niet aan een gebogen maar aan een rechte luibalk. zij luid-
den dus veel langzamer en vooral de trage slag van de grote klok klonk veel plech-
tiger. Er waren dan ook zeker zes mensen nodig om ze te luiden, waartoe men in 
de Oirschotse toren tot de zolder boven het zangkoor moest klimmen. 
Er zijn natuurlijk geen gegevens van alle vergietingen bewaard, zeker niet van de 
oudste, maar het verzamelde geeft toch wel enige indruk van hetgeen er kwam kij-
ken bij een dergelijk dorpsgebeuren, waarbij het aan belangstelling zeker niet zal 
hebben ontbroken. 

NOTEN 

1. Oirschots schepenprotocol van 1680/1, fol. 299. Zie onder VI. 
2. Vriendelijke mededeling van drs. Elly van Loon van het beiaardmuseum te Asten, 

waarvoor dank. 
3. Noordbrabantsche volksalmanak voor het jaar 1889. Jaarboekje voor Noord-

brabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde onder redactie van Aug. Sassen, archi-
varis der gemeente Helmond, Helmond 1889, blz. 85. Met dank aan collega J. Hagen, 
die ons hierop wees. 

4. Dit contract is ook gepubliceerd in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 155. 
5. Vriendelijke mededeling drs. Elly van Loon. 
6. Zie noot 5. 
7. Pannen werden ook wel gegoten door plaatselijke smeden. Zie over het verhangen der 

klokken, het vergieten der pannen enz. J. Lijten, ` De tijd in oude tijden', Kempische 
curiosa 18, in Campinia jrg. 22 (1992), blz. 30 e.v. 

8. Zie noot 7. 
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II. RIJKSMONUMENTEN VAN 
`JONGERE BOUWKUNST' IN VELDHOVEN 

door Jacq. Bijnen 

Inleiding 
In maart van dit jaar heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, tien panden binnen Veldhoven aangewezen die het predikaat 
Rijksmonument verdienen. Het totaal aantal op de rijkslijst staande monumenten 
in Veldhoven komt hiermee op zevenentwintig. 
In 1987 is het landelijk Monumenten Inventarisatie Project (MIP) gestart met het 
doel objecten die vallen binnen de categorie van de 'jongere bouwkunst' (1850-
1940) op systematische wijze te inventariseren. Met de resultaten hiervan als 
basisgegevens is er een selectie uitgevoerd die beoogt een representatief bestand 
van objecten uit die periode onder de bescherming van de Monumentenwet van 
1988 te brengen. 
De keuze voor Veldhoven is gemaakt mede aan de hand van het advies van de 
Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, de Monumentencommissie en met 
instemming van de gemeenteraad van Veldhoven. 

De tien 'nieuwe monumenten' zijn: 
-het kerkgebouw van Oerle 
-het kerkgebouw van Veldhoven-dorp 
-de pastorie van Meerveldhoven 
-de villa van fabrikant/burgemeester J.C. van Nuenen aan de Provincialeweg 66 
-de fabrikantenvilla en voormalig gemeentehuis aan de Kapelstraat-Zuid 3 
-de woning van de vroegere burgemeester Antonij Janssens op de hoek 
Binnenweg-Broekweg in Zeelst 

-de villa aan de Kruisstraat 23 
-het Notarishuis aan de Dorpstraat 25 
-boerderij De Berkter Hoef aan de Vilderstraat in Oerle 
-het herenhuis in Dudok-stijl aan de Kapelstraat-Zuid 8. 

De gemeente Veldhoven heeft een handzaam boekje uitgegeven met informatie 
over deze tien gebouwen. Op het middenblad staat een plattegrond van Veldhoven 
waarop de ligging van de gebouwen wordt aangegeven. Voor geïnteresseerden is 
het 32 pagina's tellende werkje gratis af te halen aan de balie in het gemeentehuis 
van Veldhoven. 
Over zes van de hiervoor opgesomde panden worden in het hiernavolgende een 
aantal bouwkundige en cultuurhistorische zaken beschreven. 

Oerlese St. Jan de Doperkerk en de neogotiek 
Uitwendig doet de parochiekerk van Oerle sober aan. Overal is de versiering sober 
gehouden. De dakkapellen en de klokkenspits op de kruising vormen de enige 

dakversieringen. Uitwendig is het gebouw een eenvoudige dorpskerk met een 
krachtig silhouet. Zij laat duidelijk de plaats van de kerk in het middelpunt van het 
dorp zien. 

Architect 
Bouwmeester van de St. Jan de Doperkerk werd de Bosschenaar Wilhelmus Th. 
van Aalst. Zijn werkperiode ligt tussen 1888-1921. 

Vieringtoren van de 
St. Jan de Doperkerk 
(Tekening G. Sol, Collectie SHEV) 

Een van zijn eerste werken was de uitvoering van de door Lambert Hezenmans 
ontworpen kerk te Meerveldhoven, in 1888. 
In de kerkelijke bouwwereld genoot Van Aalst een regionale bekendheid. Hij was 
nauw betrokken hij de bouw van een aantal kerken, onder andere te Berghem, 
Schaik, Hintham, Haaren, St. Oedenrode en Oss, verder hij de uitbreiding van ker-
ken te Hulsel en Meerveldhoven (1914). 
Zijn ontwerpen hebben duidelijk neogotische stijlkenmerken, maar in de jaren 
waarin hij werkzaam was zal eenieder dat vanzelfsprekend hebben gevonden. Van 
Aalst speelt in op de vraag naar 'volkskerken' met ongebroken zicht op het altaar. 
Kenmerken: een breed schip ten koste van de zijbeuken, traveeën breder en pijlers 
slanker. 



168 

Neogotiek 
De kerk is gebouwd in neogotische opvatting. Deze bouwstijl ligt in Nederland 
ruwweg in de periode 1840-1900. In de neogotiek werden alle uit de gotiek (late 
middeleeuwen) bekende kenmerken opnieuw gebruikt. Het 'nieuwe' uiterlijk 
werd in hoge mate bepaald door het gebruik van machinaal vervaardigde baksteen. 
Andere kenmerken zijn: hoge torenspitsen en spitsboogramen. 

Bijzonderheden 
Als we de Oerlese Joannes nader willen bekijken, doen we er goed aan met het 
exterieur te beginnen. Het gebouw is opgetrokken uit bruinrode, machinaal ver-
vaardigde baksteen (fabricage De Koraal te Zeelst). Het muurwerk wordt levendi-
ger gemaakt door het toepassen van lagen gele, hardgebakken baksteen. De toren 
heeft vier geledingen en een hoge achtzijdige leienspits, die oprijst vanachter een 
gedeeltelijk uit natuursteen vervaardigde balustrade. Het schip heeft steunberen en 
rijk gefigureerde bakstenen sierlijsten onder de goten. 
Inwendig is het gebouw rijk gedetailleerd. Dit blijkt allereerst uit de wijze waar-
op gepleisterde muurvlakken afgewisseld worden met opgeschilderde baksteen in 
de kolommen, ribben en profielen. In de kolommen en gewelven komen veel, spe-
ciaal in de steenbakkerij vervaardigde, profielstenen voor. 
Tot de niet bouwkundige versiering rekenen we de glas-in-lood-ramen met heili-
genvoorstelli n gen . 

Rechts naast de kerk ligt het parochiekerkhof en links ervan staat de pastorie. 
Het gebouw is in vrijwel oorspronkelijke staat. Het betreft een driebeukige basi-
liek, gebouwd in 1911-1912. De bouw werd uitgevoerd onder het pastoraat van 
Augustinus Suetens, die pastoor in Oerle was van 4 maart 1907 tot aan zijn dood 
op 21 maart 1923. 
De kerk is van architectuurhistorisch belang vanwege de gebruikte stijl en de 
plaats die de kerk inneemt in het oeuvre van de architect. Als uitdrukking van een 
geestelijke ontwikkeling heeft het gebouw cultuurhistorische waarde. 
Ter rechterzijde van het gebouw staat een informatiepaneel met tekst en uitleg 
over de kerk en drie voorgangers ervan. De plattegronden van deze vroegere kerk-
gebouwen worden met 
keien en stenen in de bestrating van het kerkplein aangegeven. 

Berkter Hoef 
(Nog) landelijk gelegen boerderij temidden van oprukkende woonbebouwing. 
Boerderijen waren het die, tot voor kort, het straatbeeld van Veldhoven bepaalden. 
Nu zijn zij vrijwel geheel verdwenen. In veel gevallen werden zij verbouwd tot 
woonboerderij, gesloopt, of weggesaneerd. Monumentenbeschermers ontdekten 
aan de Vilderstraat een bijna vergeten boeren-enclave. Onlangs werd de boeren-
hoeve een Rijksmonument. 

Bouwjaar 
De tijd van de bouw van deze boerderij aan de Vilderstraat is niet exact bekend. 
Historisch bezien stond er in de Middeleeuwen al een 'boeren'-hoeve. Ook de 
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oudste kadasteropmeting uit 1832 geeft op deze plaats al een boerderij aan. Zij 
wordt dan aangeduid onder de naam 'De Hoef'. De tegenwoordige uitvoering 
werd bij benadering in 1865 door verbouwing verbeterd. Het metselwerk aan de 
achterzijde (de straatkant) is in de jaren dertig van deze eeuw vernieuwd. De bou-
whistorie van deze boerderij gaat waarschijnlijk verder terug dan de periode waar-
op het aanwijzingsbeleid van de nieuwe Monumentenwet zich richt (periode 
1850-1940). Met de aanwijzing van dit pand tot rijksmonument is een eventuele 
`vergeten' voordracht uit de tijd van de eerste inventarisatie (1964) rechtgetrokken. 

Ligging 
De boerderij is gelegen op het gehucht `Berkt' , onder Oerle, temidden van de 
`Berker Akkers'. Het pand is met de achterzijde naar de straat gekeerd. Deze weg, 
nu Vilderstraat geheten, is van oorsprong de Oude Bossche Baan. 
De voorzijde van de hoeve kijkt uit op de parochiekerk van Oerle. Vroeger liep van 
daaruit ook een smal pad richting dorpskom/kerk. Dit gericht staan van de voor-
gevel naar de kerk, kwam vroeger meer voor. Een voorbeeld hiervan is te vinden 
in Wintelre aan de Groenstraat. Hier staan de oude boerderijen met de voorzijde 
richting Kerkhei waar vroeger het kerkgebouw stond. 
Niet ver van de Berkter Hoef loopt het riviertje de Rundgraaf. Dit maakt dat de 
boerderij zeer schilderachtig gelegen is in een ondiep dal met rondom weilanden 
en iets verder afgelegen de akkers. 

Omschrijving 
Het betreft een bakstenen (veldovenstenen) langgevelboerderij onder een rieten 
zadeldak met schild- en wolfseind met aan de voet Oudhollandse pannen. De rie-
ten dakbedekking is in 1982 vernieuwd, toen is eveneens een deel van de voorge- 

Berkter Hoef aan de Vilderstraat 
(Tekening H. Kemperman, Collectie SHEV) 
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vel vernieuwd. De voor- en zijgevel zijn voorzien van een gepleisterde plint. Het 
pand heeft houten klampdeuren en zesruits schuiframen met luiken. 
Het interieur verkeert in grote lijnen in de oorspronkelijke staat. 
Het houtwerk in de kap en de gebinten in de stal worden gedateerd omstreeks 1800. 
Aan de voorzijde van de boerderij is een meidoornhaag. Er staan fruitbomen, een 
kastanjeboom, meerdere linden en een waterput. 
Er zijn geen waardevolle bijgebouwen. Vroeger stond er nog een vrijstaande stal, 
doch deze is omstreeks 1970 afgebrand en niet meer opgebouwd. 
Het boerenbedrijf is nog kleinschalig in werking. 
Het pand is van cultuurhistorisch belang vanwege het bouwtype. Het is een goed 
voorbeeld van landelijke bouwkunst en is landschappelijk zeer fraai gelegen. 

Huis `SELSTADIUM' verwijst naar woonstede in Zeelst 
Een van de weinige nog aanwijsbare zaken, uit de tijd dat Zeelst een zelfstandige 
gemeente was, is de villa aan de Binnenweg nr 1. Stichter van het gebouw was een 
ingeborene die het naast fabrikant van linnen, pellen en damast, had gebracht tot 
burgemeester van 'zijn' dorp. 

Bouwheer 
Opdrachtgever voor het bouwen van de woning aan de hoek Binnenweg-
Broekweg was Anthony Janssens. Hij werd geboren te Zeelst en was gehuwd met 
Elisabeth van den Heuvel. Zijn beroep was fabrikant van linnen, pellen en damast. 

Huize Selstadium aan de Binnenweg (Foto Collectie Jacq. Bijnen)  
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In september 1887 werd hij geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Zeelst. 
In diezelfde vergadering koos men hem als wethouder en benoemde de raad hem 
tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Na het overlijden van burgemeester J. 
Habraken, eind 1891, stelde de raad Janssens aan als burgemeester van Zeelst. Hij 
zou deze functie uitoefenen tot aan zijn dood in 1915. 
De Meierijsche Courant van 10 juni 1893 schreef:... wij kunnen uit goede bron 
mededeelen, dat onze EdelAchtb. Heer Burgemeester een bouwterrein heeft aan-
gekocht waarop nog in dit jaar een begin zal worden gemaakt met het bouwen van 
een fraai heerenhuis. De uitvoering van de bouw kwam in handen van W. van 
Wetten uit Zeelst, de architect is niet bekend. Medio 1894 kwam het huis gereed. 
De bouwstijl is een mengvorm van de Chaletstijl met andere stijlen van de Jongere 
Bouwkunst uit omstreeks 1900. Het geheel heeft de uitstraling van eenvoudige 
architectuur ontworpen door een bouwkundige van bescheiden allure. 

Wederwaardigheden 
Een voorval dat zich al kort na de oplevering voordeed was een publieke rel over 
de olielantaarn die op de overspanning van de toegangspoort stond. Zeelst had 
rond het eind van de vorige eeuw, ter verlichting van de openbare weg, drie straat-
lantaarns. Om kosten te besparen was een lantaarn bevestigd tegen de stam van 
een boom, die stond tegenover de burgemeestersvilla van Janssens. De burge-
meester had na oplevering van zijn huis deze lamp laten verplaatsen en boven zijn 
poort laten monteren. Kort nadien volgde in de raad een interpellatie over de recht-
matigheid van 's burgemeesters handelen. Zijn antwoord hierop luidde, dat 
wegens het noodzakelijk omhakken van de boom gebruik was gemaakt van de kos-
teloze gelegenheid om de straatlantaarn boven de inrijpoort te plaatsen. 
Een andere belevenis speelde zich rond het midden van de dertiger jaren af. De 
toenmalige bewoner was de handelaar in textiel W. Smits. Opvallend incident tij-
dens verschillende van zijn late thuiskomsten was, dat er een in het wit gekleed 
spook door het huis waarde. Een en ander werd door de buurtbewoners doorzien, 
terwijl de verschijning bij de echtgenote schrik aanjoeg. Men noemde het: 't 
Spook van Willem Smitse'. 

Beschrijving 
Het gebouw is een vrijstaand hoekpand met een samengestelde bouwmassa onder 
een samengesteld dak. Het pand bestaat uit een tweelaags middenrisaliet onder 
een zadeldak waarvan de nok haaks op de straat staat, het dak is gedekt met lei-
steen in maaldekking. Hiertegenaan is, ter linkerzijde, een eenlaags gedeelte 
gebouwd onder een afgeplat schilddak. Bij dit eenlaags onderdeel zijn aan de zij-
gevel twee topgeveltjes toegevoegd met zadeldaken, haaks op het schilddak, even-
eens gedekt met leien. De daken zijn voorzien van windveren en siersmeedijzeren 
pirons. Achter dit bouwblok is een houten veranda aanwezig. Tegen de rechterzij-
de van de risaliet staat een eenlaags gedeelte onder een plat dak. Hierachter is een 
aanbouw geplaatst met aan de rechterzijde een koetshuis. Deze stalling heeft 
rechts nog een uitspringend gedeelte met een topgeveltje. Deze aanbouw met het 
koetshuis is gedekt onder een samengesteld zadeldak in de vorm van een kruis, 
gedekt met kruispannen. 
Het geheel is uitgevoerd in baksteen en voorzien van een natuurstenen plint. Over 
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de gevels lopen speklagen in gele en zwarte baksteen. De ingang van het huis 
bevindt zich in het linker eenlaagse gedeelte, tegen de risaliet aan en bestaat uit 
een paneeldeur met een natuurstenen stoepje met traptreden. De ramen zijn 
samengesteld; boven de ramen zijn segmentbogen aangebracht waarvan de boog-
velden gevuld zijn met polychroom metselmozaïek. Een band, eveneens in met-
selmozaïek, bevindt zich onder de goot van het linker eenlaags gedeelte en loopt 
over dezelfde hoogte door over het tweelaags gedeelte. In de topgevel is de naam 
`SELSTADIUM' aangebracht. 
Aan weerszijden van de oorspronkelijke inrit, gelegen aan de hoek Binnenweg-
Broekweg, stonden gemetselde pilasters met smeedijzeren poorten. De pilasters 
aan de bovenzijde waren verbonden met een smeedijzeren boogvormige onder-
steuning waarop, in het midden, staande een olielantaarn was bevestigd. Dit 
geheel is niet meer aanwezig. 
In het interieur zijn nog elementen uit de oorspronkelijke inrichting bewaard 
gebleven. In de centrale gang, dwars door het huis, is aan het einde een houten 
trappartij aanwezig. Aan weerszijden van deze gang bevinden zich vertrekken met 
houten deuren in een eveneens houten omlijsting. Verder zijn er nog oorspronke-
lijke stucplafonds in dc kamers op de begane grond. In de kamer links van de gang 
heeft dit plafond polychrome rozetten en hoekversieringen. In de kamer rechts zijn 
het eenvoudige lijsten. 
Het pand is thans in gebruik als woonhuis/kantoor. In de tuin staat een tekstbord-
je met informatie over het gebouw. 
Het is een fraai gezichtsbepalend pand, gelegen nabij kerk, pastorie en het vroe-
gere gemeentehuis. Door zijn onder andere oorspronkelijke functie en gaafheid 
van de voorgevel is het gebouw van cultuur- en bouwhistorische waarde. 

Pastoorswoning aan de Kapelstraat-Zuid in Meerveldhoven 
De pastoorswoning van de Lambertusparochie Meerveldhoven, staande naast de 
parochiale kerk is nog steeds in gebruik volgens haar oorspronkelijke woonbe-
stemming. Zij dateert uit 1902. Met de twee (voormalige) pastorieën aan de Dorp-
straat, is deze woning de derde pastorie op de monumentenlijst van Veldhoven. 

Bouwhe ren 
Ingaande 20 januari 1899 werd Jacobus Pompen tot pastoor van Meerveldhoven 
benoemd. Hij zou 'slechts' drieënhalf jaar pastoor van Meerveldhoven zijn. Zoals 
zo vaak voorkomt bij nieuwbenoemde parochieherders, begon ook Pompen met 
een grote (bouw)ondernemingslust aan zijn nieuwe taak. Hij realiseerde een 
nieuw pastorie. Kort na zijn benoeming kwam de pastorie al ter sprake in de ver-
gadering van het kerkbestuur. De bestaande pastoorswoning, slechts drieënveertig 
jaar oud, vond men in slechte staat verkeren. 
Het ontwerp van de toen gebouwde pastorie is zeer waarschijnlijk van Lambert 
Christian Hezenmans (1841-1909). Hij was restauratiearchitect van de Bossche 
Sint Jan en zeer goed bekend bij het bisschoppelijk bouwbureau, waarvoor hij veel 
plannen ontwierp. Hij had ook de in 1888-1889 gebouwde kerk van Meerveld-
hoven ontworpen. Andere kerken van hem zijn onder meer gebouwd te Acht en in 
Oerle (Koepelkerk 1878-191 I ). 
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Pastorie Meerveldhoven 
(Tekening H. Kemperman, Collectie SHEV) 

Exterieur 
Het betreft hier een eenlaags woonhuis op een rechthoekige plattegrond en een 
idem aanbouw. De voorgevel is vijf traveeën breed en heeft een middenresaliet, 
voorzien van een topgevel. Het hoofdgebouw heeft een mansardedak, waarvan de 
nok evenwijdig aan de straat loopt, in het midden is een dakruiter aanwezig. Het 
pand is gedekt met leien in ransdekking, de punten van de nok zijn voorzien van 
pirons. Het muurwerk is uitgevoerd in baksteen, voorzien van een iets uitstekende 
natuurstenen plint. Ter hoogte van de onderkant van de ramen is een hardstenen 
cordonlijst aangebracht. De gevel kent een horizontale geleding door middel van 
deze lijst in combinatie met gepleisterde speklagen. Direct onder de goot zijn 
natuurstenen elementen aangebracht. 
Aan weerszijden van de deur zijn de ramen in terugliggende vlakken geplaatst en 
omlijst door geprofileerde bakstenen. De ramen zelf bestaan uit vierruits vensters 
met een bovenlicht waarboven kortbogen zijn geplaatst. De aanzet- en sluitstenen 
van deze ontlastingsbogen zijn gepleisterd, in de boogvelden is een metselmo-
zaïek aangebracht. De zijgevel heeft, ter plekke van de trappartij, een rond raam 
met roedenverdeling. In het dakvlak zijn dakkapelletjes onder een spits dak, 
bekroond door een zinken piron, aanwezig. De ramen van de dakkapellen zijn 
gevuld met glas-in-lood. De ingang ligt in een ondiep portiek met een natuurste- 
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nen trapje en bestaat uit een paneeldeur met lijstwerk en matglas-lichten met 
motieven achter smeedijzeren roosters. 
Naast de deur is een gevelsteen met opschrift: TRIM.LAP.POS. / J. Pompen / 
PAR / 19 MAART 1902'. 
De aanbouw ter rechterzijde heeft een zadeldak en is gedekt met kruispannen. Om 
de topgevel is in baksteen een getrapt fries, overgaand in lisenen, aangebracht. 
In juni van dit jaar is de leien dakbedekking opnieuw gedekt. Bij deze werkzaam-
heden zijn de schoorstenen, die niet meer gebruikt werden, verwijderd. 

interieur 
De indeling en delen van de inrichting zijn in authentieke staat gebleven. De bega-
ne grond heeft een hoge verdiepingshoogte. Een centrale gang doorsnijdt het huis. 
Ongeveer in het midden van deze gang is een trappartij. Aan het einde van de gang 
zijn klapdeuren met geëtst glas aangebracht. Aan de linkerkant bevindt zich een 
kamer-en-suite waarvan de schuifdeuren in de muur zijn weggewerkt. In deze 
gedeelten bevindt zich een zwart marmeren schouw, evenals in de kamer rechts 
van de gang. Aan de achterzijde is een serre aangebouwd. Verder zijn in de mees-
te kamers (ook op de verdieping) stucwerkplafonds aanwezig waarbij in het mid-
den en in de hoeken versieringen zijn aangebracht: het motief van de hoorn des 
overvloeds komt steeds in deze versieringen terug. In het algemeen zijn paneel-
deuren aanwezig.Het pand is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een 
geestelijke ontwikkeling. Het geheel is gaaf gebleven. 

Gebroeders van Nuenen gaven met hun villa's Meerveldhoven een ander aan-
zien. 
In het begin van deze eeuw werden in dc nabijheid van de Provincialeweg-
Kapelstraat enkele markante villa's gebouwd. Met deze woningen die bestemd 
waren voor de dorpselite én vanwege de bekendheid van Meerveldhoven als bede-
vaartplaats én omdat omdat er zich steeds meer industrieën vestigden, kreeg 
Meerveldhoven in die tijd een bijzondere status binnen Veldhoven. 

Sociaal-maatschappelijk kader 
Woonhuizen zijn er in alle soorten en maten. Van kleine arbeidershuisjes tot kapi-
tale villa's. Vooral bij deze laatste groep speelt het uiterlijk een belangrijke rol. In 
kringen van geslaagde zakenlieden en industriëlen wordt met de grootte en het 
uiterlijk van de woning het (soms vermeende) maatschappelijk succes geëtaleerd. 
Reden voor de vestiging van industrieën te Meerveldhoven waren de gunstige lig-
ging aan de verharde weg met daarbij de beschikbaarheid van bouwgrond, dc 
trambaan voor het vervoer van goederen en het riviertje de Gender dat voorzag in 
het benodigde water voor de wasinrichtingen en het bleken van het geweven lin-
nen. 
Het zakelijk succes van de ondernemingen in Meerveldhoven, dat maakte dat de 
fabrikanten met hun bedrijfsgebouwen en woningen het aanzien van deze plaats 
ingrijpend veranderde, werd ook gestimuleerd door de bekendheid als bedevaarts-
oord bij de afnemers van geweven produkten (linnen en kamgaren). Daaronder 
konden vele religieuze instellingen worden gerekend. 
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Twee villa's en hun overeenkomsten 
De twee villa's die onlangs de status van Rijksmonument kregen, staan op de 
adressen: Provincialeweg 66 en Kapelstraat-Zuid 3. Beide dateren uit het begin 
van deze eeuw: respectievelijk 1903 en 1905. Zij werden ontworpen door archi-
tect A. Clement uit Stratum (Eindhoven). De stijlkenmerken van deze panden zijn 
die van de Chaletstijl, een bouwtrant uit de periode 1870-1910. Opvallendste ken-
merken hiervan zijn: overstekende dakkappen die worden ondersteund door 
bewerkte houten balken en consoles, dakkapellen met overstekende randen, hou-
ten veranda's en erkers en andere toepassingen van houten onderdelen. Beide 
landhuizen zijn gebouwd uit dezelfde beurs en dc stichtingkosten lagen rond het-
zelfde bedrag. 
De opdrachtgevers waren broers en deelgenoten in het familiebedrijf van hun 
moeder de weduwe Van Nuenen. Het tweetal was ook mede-eigenaar van de 
steenfabriek Van Nuenen en Co aan de Locht. Johannes Cornelius was naast fabri-
kant tevens burgemeester (1891-1909) van Veldhoven-Meerveldhoven. Hij bouw-
de het pand Provincialeweg 66. Zijn broer Wilhelmus was de bouwheer van de 
villa aan de Kapelstraat 3. Het bedrag waarvoor het werk werd aanbesteed was 
cira f 16.000,- met uitzondering van de metselstenen. Die werden namelijk door 
de besteders zelf geleverd en vanaf de fabriek aan de Locht franco per tram ver-
voerd tot aan de bij de bouwplaatsen gelegen halte. 
Beide panden zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de gebruikte stijl-
elementen en als voormalige woningen voor fabrikant/burgemeester hebben zij 
een cultuurhistorische waarde. 

Provincialeweg 66 
Het betreft een tweelaags pand met vierkante plattegrond onder een afgeplat 
schild- en wolfsdak. Zowel de voor- als zijgevel zijn voorzien van een risaliet 
onder zadeldak met overstek en betimmerde topgevels. De daken zijn gedekt met 
geschubde leisteen en op de hoekpunten versierd met grote smeedijzeren piron-
nen. Het pand is opgetrokken uit baksteen. Aan de achterzijde is een serre onder 
plat dak met overstek aanwezig. Deze aanbouw is er in 1930 aan toegevoegd. Aan 
de rechterzijde is een eenlaagse dienstwoning onder schilddak, gedekt met leien, 
aangebouwd. De gevels van de villa zijn voorzien van een iets uitstekende plint, 
afgewerkt met een natuurstenen band. Speklagen zijn uitgevoerd in metselmo-
zaïek. De gootlijst is op klossen aangebracht. 
De ramen hebben onder- en bovenlichten die met kathedraalglas zijn gevuld. De 
segmentbogen daarboven zijn uitgevoerd in rode strengperssteen. Aanzet- en sluit-
stenen, in geel zandsteen, steken daartegen af. De boogvelden zijn gevuld met 
polychroom metselmozaïek. Tegen de risaliet van de voorgevel is op de eerste ver-
dieping een erker met afgeschuinde zijden geplaatst. Deze rust op bakstenen pen-
dentieven tussen ijzeren profielen die uitkomen in een zandstenen console. 
Daaronder, op de benedenverdieping, bevinden zich spitsboogramen. De detaille-
ring en omlijsting van deze erker en de spitsboogramen komen verder overeen met 
die van de overige ramen. In de bovenverdieping van de linker zijgevel bevindt 
zich een groot raam, gevuld met glas-in-lood waarin een bloemvoorstelling is 
afgebeeld. Naast de ingang is een jaartalsteen aangebracht met opschrift `J.C. van 
Nuenen 19 30/8 03'. 
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De indeling verkeert in grote lijnen nog in de oorspronkelijke staat. Een centrale 
gang loopt parallel aan de straat. De kamers aan de voorzijde en aan de achterkant 
grenzen aan deze gang. Ook op de eerste verdieping loopt een gang parallel aan 
de straat. Aan het uiteinde hiervan ligt een portaal, voorzien van een grote deur, 
met rondboogvormig bovenlicht. 
Voorbeeld van nog een aanwezig authentiek element is het stucplafond in de gang 
dat is voorzien van een rozet met bloktandlijst. Verder zijn er nog, verspreid door 

Villa Provincialeweg 66 (Tekening H. Kempertnan, Collectie SHEV) 

het hele pand, paneeldeuren, gevat in diepe houten omlijstingen die ook met pane-
len zijn uitgevoerd. 
Het pand is gedeeltelijk onderkelderd. De kelder is in diverse kamertjes opge-
deeld. Ze zijn allen voorzien van troggewelfjes en een rode plavuizenvloer. 
Aanvankelijk was het de woning van burgemeester-fabrikant J.C. van Nuenen. 
Vanaf 1946 tot begin 50-er jaren was er een kliniek voor neurologie en psychia-
trie in gevestigd, genaamd Irenekliniek. In de periode 1952 tot april 1972 was het 
een internaat voor jongens, genaamd Huize Ter Eik. Thans is er een accountants-
kantoor in gehuisvest. 

*Villa Kapelstraat-Zuid 3 
Het betreft een tweelaags blokvormig pand onder een afgeplat schilddak. Het pand 
heeft zowel aan de voor- als aan de zijkant een risaliet. Het is bekroond door een 
topgevel onder zadeldak, voorzien van een windveer met geschulpte rand. Het dak 

heeft een overstek op consoles en is gedekt met leisteen, voorzien van zinken 
pirons. Achter is een eenlaagse aanbouw onder zadeldak met windveer en goot-
lijst, eveneens met leisteen gedekt. 
Het pand is opgetrokken uit baksteen, de plint steekt iets vooruit en is afgewerkt 
met een natuurstenen band. Speklagen zijn uitgevoerd in een lichtere kleur bak-
steen. Direct onder de gootlijst is een metselmozaïek aangebracht. 
Tegen de risaliet van de voorgevel is een, over begane grond en verdieping, door-
lopende erker aangebracht. Deze heeft schuine zijkanten en is voorzien van ramen, 
waarbij de onderlichten zijn gevuld met glas waarin voorstellingen zijn getst. De 
voordeur is voorzien van lijstwerk en smeedijzeren roosters. Het bovenlicht van de 
deur is gevuld met glas-in-lood. Boven de voordeur is een balkon met smeedijze-
ren hekwerk, met daarboven een houten luifel. Alle ramen zijn voorzien van 
onder- en bovenlichten met kleine roedenverdeling. Daarboven zijn gemetselde 
segmentbogen aangebracht. De boogvelden ervan zijn gevuld met polychroom 
metselwerk. 
Tegen de zijgevel is een houten serre geplaatst. De ramen zijn voorzien van glas 
met geëtste voorstellingen (vogels, riet en bamboestruiken). Het pand bezit twee 
grote kelders. 
De indeling is nog oorspronkelijk. Beneden, alsmede op de bovenverdieping, 
bevindt zich een centrale gang waar de, aan weerszijden gelegen kamers, op uit-
komen. Een groot aantal elementen uit de inrichting verkeert nog in authentieke 

Villa Kapelstraat-Zuid 3 (Tekening H. Kemperman, Collectie SHEV) 
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staat, zoals de vloeren in de gangen. Deze bestaan uit graniet met in kleine tegel-
tjes ingelegde figuren. Verder nog: de paneeldeuren, stucplafonds met rozetten in 
de hoeken. 
De villa is in 1905 gebouwd voor textielfabrikant W. van Nuenen. Tussen 1949 en 
1974 was hij in gebruik als gemeentehuis van Veldhoven. Daarna, tot 1980, als 
politiebureau. Nu fungeert het pand als woonhurs/kantoorifysiotherapiepraktijk. 
Tegen de zijgevel, naast de serre, is een tekstbordje geplaatst dat informatie geeft 
over het pand. 

Bij het samenstellen van de tekst is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
- Register van Rijksmonumenten van de gemeente Veldhoven. 
- Artikelen in het Veldhovens Weekblad onder het kopje: Rijksmonumenten in 

Veldhoven, verschenen in de periode 16 april - 18 Juni 1997. 
Uitgaven in de reeksen: Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente 
Veldhoven, delen 1 en 2; Cultuurhistorisch Verkenningen in de gemeente 
Veldhoven, deel 7. 

III. KEMPISCHE CURIOSA 39 

DE OIRSCHOTSE SCHEPENEN ALS 
OPPERVOOGDEN DER WEZEN 

door J. Lijten 

Wanneer in onze tijd man of vrouw sterft met achterlating van minderjarige kin-
deren, wordt door de kantonrechter een toeziende voogd benoemd. Onder het 
ancien regime werd deze functie vervuld door de schepenbank, die ook toezicht 
uitoefende op de juiste vervulling van die taak door deze voogd. 
Wanneer een man stierf, wilde zijn weduwe met minderjarige kinderen echter dik-
wijls een voogd, niet om toe te zien maar om voor haar de administratie te voeren. 
Zo verscheen op 19 oktober 1529 Jutken, weduwe van Willem Gerardszoon 
Zeeldreyers, met Jan en Jacob, twee van haar minderjarige kinderen, en klaagde 
tegenover de schepenen, dat zij geen voogd kon krijgen voor deze twee zonen en 
Gerard, de derde zoon, die nog te klein was om voor schepenen te verschijnen. Zij 
verzocht de schout om de schepenen te manen Willem Lodewijkszoon van Hersel 
tot voogd te benoemen en hem te verplichten deze functie te aanvaarden. 
Genoemde Willem was mede voor de schepenbank verschenen en verklaarde, dat 
hij weigerde om deze benoeming te aanvaarden, omdat er meerdere nadere fami-
lieleden waren, die deze taak op zich konden nemen. Volgens het Oirschotse 
gewoonterecht stond Willem in het gelijk, want dit bepaalde, dat het naaste fami-
lielid van de overleden man 'natuurlijke voogd' was. In gewone omstandigheden 
werd deze dan ook door de schepenen benoemd en werd dan als 'natuurlijk en 
benoemd voogd' betiteld. 
De weduwe vond die nadere familieleden echter niet geschikt en bleef aandringen 
om Willem van Hersel te benoemen. 
Daarop verzocht de schout aan de schepenen om hun oordeel uit te spreken. De 
schepenen aarzelden niet met hun uitspraak, dat Willem van Hersel verplicht was 
deze functie te aanvaarden en dat zij hem tot voogd benoemden, 'want zy (de 
weduwe) begerde Willemen voirscreven te hebben tot eenen momboir (voogd)'. 
Het oordeel van de weduwe telde voor de schepenbank dus zwaarder dan het alge-
meen gebruik. 
Na dit vonnis der schepenbank beval de schout Willem van Hersel om deze benoe-
ming te aanvaarden. 
Zo'n benoeming tot voogd geschiedde `opter kynder costen en gueden ende op 
goede rekeninge'. Dit betekent, dat de voogd de door hem gemaakte kosten mocht 
nemen uit de inkomsten der wezen, maar dat hij van zijn beheer rekening en ver-
antwoording diende te doen aan de familie en de schepenen. 
In het Oirschotse archief zijn vele dergelijke 'momboirrekeningen' bewaard. 
Daaruit blijkt, dat de Oirschotse schepenen de op te voeren kosten strikt interpre-
teerden. Kosten die door schepenen niet werden geaccepteerd, werden door hen 
ook vlot geschrapt, zodat de voogd ze uit eigen zak kon betalen. 
Wanneer een voogdijschap lang duurde - tot alle kinderen meerderjarig waren - 
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werden door de schepenen gewoonlijk meerdere tussentijdse rekeningen gevor-
derd, die uiteindelijk, nadat de voogdij helemaal beëindigd was, in een generale 
rekening werden opgenomen. Daarbij hadden de intussen meerderjarig geworden 
pupillen ook hun woordje mee te spreken. Er zijn meerdere voorbeelden, dat 
dezen kritiek achteraf op het beleid van hun voogden niet schuwden en daarin 
door schepenen zeer serieus genomen werden. 

De Oirschotse schepenen hebben hun taak als oppervoogden der wezen zeer ern-
stig opgevat. 
Vergeleken met het vrij weinige dat ons bekend is aangaande beslissingen van 
Nederlandse kantonrechters in voogdijzaken, concluderen wij, dat de Oirschotse 
schepenen dezen in wijsheid en menselijkheid overtroffen. 

Bron: Oirschots schepenprotocol van 1529, fol. LXXXIIII e.v. en voogdijrekeningen t.o.v. 
Oirschotse schepenen. 

IV. GENEALOGISCHE FRAGMENTEN 

1. VAN ASSOUW 

door F. Schoots 

N.B. 
In deze aflevering beginnen we met de serie 'Genealogische fragmenten'. 
Periodiek zullen hierin genealogische gegevens worden gepubliceerd uit de bron-
nen, die bij het rayondepot aanwezig zijn. In de meeste gevallen zullen het slechts 
fragmenten zijn, die anders in de kast blijven liggen. We hopen, dat menig gene-
aloog hiermee zijn voordeel kan doen. Reacties en aanvullingen zijn altijd wel-
kom. 

I. Alexander Jan Assau 
geb. te Weelde (België): ca. 1716 
begr. te Oirschot: 19-2-1809 (93 jaar oud, woont onder Kerkhof, nalatende 3 
kinderen, kleermaker), 
geh. te Oirschot: 29-1-1747 met Henrica Alemans, rk, ged. te Oirschot: 2-1-
1722, begr. te Oirschot: 16-4-1795. 

n .b. 
Bij het huwelijk voor de katholieke kerk wordt hij Alexander Ostio 
genoemd, bij het huwelijk voor de protestantse kerk Alexander Gochem. Hij 
en zijn vrouw hebben beide minder dan een jaar geleden nog in Moergestel 
gewoond. Zie afbeelding. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen rk gedoopt te Oirschot): 
1. Anna Maria, naaister, ged.: 4-6-1748, overl. te Oirschot: 7-7-1821, geh. 

te Oirschot: 27-05-1776 met Joannes van Elderen, ged. te Oirschot: 3-
5-1750, begr. te Oirschot: 13-7-1801. 

2. Jacoba, ged.: 15-11-1750. 
3. Nicolaus, ged.: 7-12-1752. 
4. Johanna Maria, spinster, ged.: 31-12-1754, overl. te Best: 23-4-1830, 

geh. te Oirschot: 23-6-1782 met Petrus Verhoeven, rk, arbeider, ged. te 
Vessem: 27-9-1751, overl. te Oirschot: 28-12-1816. 

5. Petronilla, ged.: 4-7-1757. 
6. Joannes, volgt II. 
7. Jacobus, ged.: 2-4-1765. 

n.b. 
1. Kind van Sander Assouw begraven op: 30-12-1754 te Oirschot. 
2. Kind van Sander Assouw begraven op: 14-6-1786 te Oirschot, (de dogter 

doorgehaald). 
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DTB Oirschot, nr 32.12: RK Huwelijken, 1728-1781 

(1747, 29 januartj) 
eodem die: coram me eodem sacraliter 
juncti sunt Alexander Ostio 
ex Welde et Henrica Alemans 
testibus ut supra 

II.  Joannes Assau 
ged. te Oirschot: 7-3-1760 
overl. te Oirschot: 24-6-1831 (kleermaker) 
geh. te Oirschot: 20-11-1791 met Anna Maria Swevels, rk, ged. te Oirschot: 
6-2-1767, overl. te Oirschot: 8-11-1836. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen rk gedoopt te Oirschot): 
1. Machtildis (van Nassau), ged.: 6-9-1792, overl. te Meerveldhoven: 

15-2-1868, geh. te Oirschot: 16-4-1815 met Pieter van Oudenhoven, 
rk, dorpsbode, ged. te Oostelbeers: 18-1-1792, overl. te Oirschot: 18-11-
1861. 

2. Jacobus (van Nassau), ged.: 20-11-1793, overl. voor 15-2-1801 te 
Oirschot. 

3. Henrica (van Nassau), ged.: 19-10-1795, overl. voor 15-2-1801 te 
Oirschot. 

4. Joanna Maria (van Nassau), ged.: 21-3-1797. 
5. Petronella (van Nassauw), ged. 24-3-1799, overl. te Oirschot: 

8-3-1819. 
Kind (als vader genoemd Franciscus van Gerwen): Jacobus (van 
Nassau), rk, geb. te Oirschot: 21-2-1819, overl. te Oirschot: 29-3-1819. 

6. Jacobus (van Assouw), ged.: 29-7-1801, begr. te Oirschot: 29-8-1801. 
7. Henrica (van Nassouw), ged.: 30-11-1802, overl. te Oirschot: 21-4-

1818. 
8. Joannes (van Nassouw), volgt Ma. 
9. Alexander (van Assouw), volgt IIIb. 

n.6. 
Twee kinderen van Jan Zander van Nassou begraven op de data: 17-1-1801, 
14-2-1801. 

  

  

  

DTB Oirschot, ne 32.21: 
NH Huwelijken 1718-1764 ' e, 45', 

  

1747 
Op heden den 14 januari]  zijn 
voor die van(de) kerkenraed in ondertrou 
opgenomen Alexander Gochem 
JM geboren te Weelde, woonende 
te Oirschot en Hendrina Alemans 
ID te Oirschot geboren en woonachtig 
en also beide binnen t jaer nog 
gewoon! hebben te Moet-gestel, zal .... 

  

(in marge: getrout den 29 dito) 
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IIIa. Joannes van Nassouw 
ged. te Oirschot: 15-12-1804 
overl. te Oirschot: 27-10-1885 (linnenwever) 
le huw. te Oirschot: 17-2-1833 met Algondis Walravens, rk, ged. te 
Woensel: 6-1-1803, over]. te Oirschot: 25-3-1848. 
2e huw. te Oirschot: 29-10-1848 met Christina Schellekens, rk, geb. te 
Boxtel: 17-2-1816, overl. te Oirschot: 28-4-1887. 

Kind uit dit huwelijk: 
1. Jan van Nassouw, (huis)schilder, geb. te Oirschot: 22-11-1849, overl. 

te Oirschot: 25-4-1880. 

IIIb. Alexander van Assouw 
geb. te Oirschot: 1-9-1807, 
overl. te Oirschot: 4-3-1873 (kleermaker) 
le huw. te Oirschot: 10-5-1829 met Maria van Agchel, rk, geb. te Oirschot: 
21-11-1807, over]. te Oirschot: 13-2-1834. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geboren te Oirschot, rk): 
1. Anna Dorothea, geb.: 26-7-1829, geh. te Oirschot: 

26-5-1866 met Johannes Antonius van de Wiel, rk, geb. te Deventer: 
28-9-1834. 
Op 10-6-1866 vertrokken naar Boxtel. 

2. Johanna Maria, geb.: 5-9-1830, over]. te Oirschot: 
7-7-1841. 

3. Hendriena, geb.: 12-3-1832, overl. te Oirschot: 9-3-1904, geh. te 
Oirschot: 5-5-1860 met Cornelis van Kollenburg, rk, wever, geb. te 
Oirschot: 11-8-1824, overl. te Oirschot: 24-11-1905. 

4. Jan, geb.: 5-11-1833, over]. te Oirschot: 30-10-1834. 

2e huw. te Oirschot: 26-10-1834 met Petronella van Nuenen, rk, geb. te 
Best: 30-10-1800, overl. te Oirschot: 10-11-1859. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
5. Johannes, volgt IV. 
6. Anna Maria, geb.: 17-5-1837, oved. te Oirschot: 

16-11-1914, geh. te Oirschot: 25-7-1860 met Francis Cornelis van 
Iersel, rk, schoenmaker, geb. te Oirschot: 13-11-1833, overl. te 
Oirschot: 19-11-1918. 

7. Maria, geb.: 16-6-1843, overl. te Oirschot: 9-1-1845. 

3e huw. te Oirschot: 28-7-1860 met Adriana Snellaars, rk, geb. te Oirschot: 
3-6-1824, over]. te Oirschot: 1-5-1888. le huw. te Oirschot met Pierre 
Duchet. 3e huw. te Oirschot met Johannes Verbeek. 

185 

Kinderen uit dit huwelijk: 
8. Maria, geb.: 22-5-1861, overl. te Rotterdam: 1-3-1938, geh. met 

Gerardus A. Populier, rk. 
Op 18-3-1885 vertrokken naar 's-Hertogenbosch. 
Kind (geen vader genoemd): 
Anna Maria van Assouw, geb. te Oirschot: 24-6-1883. 

9. Petrus, geb.: 23-7-1863, overl. te Oirschot: 18-3-1865. 
10. Anna Cornelia, geb.: 23-8-1866. 

Op 24-7-1887 vertrokken naar Boxtel. 

IV. Johannes van Assouw 
geb. te Oirschot: 12-11-1835 
overl. te Oirschot: 17-12-1890 (rk, kleermaker) 
geh. te Oirschot: 30-8-1867 met Maria Catharina van Reijen, rk, geb. te 
Oirschot: 26-1-1843, over]. te Oirschot: 21-2-1930. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geboren te Oirschot, rk): 
1. Petronella, geb.: 10-6-1868, geh. te Oirschot: 24-2-1889 met Petrus 

Cornelius Philippart, rk, metselaar, geb. te Oirschot: 12-9-1858. 
Op 28-4-1889 naar Tilburg vertrokken. 

2. Adrianus, geb.: 12-12-1870, overl. te Oirschot: 3-1-1871. 
3. Adrianus, volgt. Va. 
4. Alexander, geb.: 15-4-1875. 

Op 26-5-1894 naar Oisterwijk vertrokken. 
5. Cornelius, volgt Vb. 

Va. Adrianus van Assouw, rk, arbeider, 
geb. te Oirschot: 28-1-1872 
overl. te Oirschot:18-4-1935 
geh. te Oirschot: 30-6-1896 met Adriana Leijtens, rk, geb. te Best: 3-5- 
1871. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geboren te Oirschot, rk): 
1. Cato, geb.: 19-11-1897, geh. te Oirschot: 3-8-1921 met Godefridus 

Verstappen, rk, voerman, geb. te Eersel: 24-12-1893. 
Op 9-8-1921 vertrokken naar Eersel. 

2. Joanna, geb.: 9-6-1899, geh. te Oirschot: 4-5-1926 met Marinus de 
Laat, rk, chauffeur, geb. te Liempde:. 
Op 4-5-1926 vertrokken naar Liempde. 

3. Arnoldus, chauffeur-expediteur, geb.: 3-12-1900, geh. te Oirschot: 6-5-
1931 met Maria Anna van Roij, rk, geb. te Oirschot: 23-10-1900. 

4. Maria Adriana, geb.: 22-3-1903. 
Op 17-7-1920 vertrokken naar Boxtel. 

5. Henrica, geb.: 17-10-1904, geh. te Oirschot: 20-6-1939 met Hendrikus 
Johannes Voets, rk, wegenbouwer, geb. te Boxtel: 28-10-1910. 
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6. Cornelis, stoffeerder, geb.: 25-2-1906, geh. te Oirschot: 4-6-1934 met 
Anna Maria Francisca Kooien, rk, geb. te Tilburg. 
Op 29-12-1932 vertrokken naar Tilburg. 

7. Joannes, geb.: 12-1-1908, geh. met Maria Hendrika Evers, rk. 
8. Martina, geb.: 24-4-1909, geh. te Oirschot: 24-5-1938 met Leonardus 

Meeuwis, rk, lederbewerker, geb. te Oisterwijk: 13-2-1915. 
Op 3-9-1934 vertrokken naar Tilburg. 

9. Antonius, geb.: 13-7-1910. 
10. Wilhelmus, geb.: 5-12-1911, overl. te Oirschot: 16-7-1915. 
11. Theodorus, geb.: 8-2-1913, geh. met Martina Maria van der Vleuten, 

rk. 
12. Cornelia, geb.: 1-5-1914, geh. met Wilhelmus Theodorus Maria 

Deenen, rk, geb. te Veghel: 11-6-1918. 
13. Wilhelmus, geb.: 19-12-1915. 

Vb. Cornelius van Assouw 
geb. te Oirschot: 11-1-1884 
overl. te Oirschot: 23-5-1957 (stoelenmaker) 
geh. te Oirschot: 6-2-1917 met Johanna Maria van Nunen, rk, geb. te 
Oirschot: 10-3-1893, overl. te Eindhoven: 14-11-1977. 

Kinderen uit dit huwelijk (allen geboren te Oirschot, rk): 
1. Johannes Henricus, geb.: 7-6-1918, overl. te Oirschot: 24-4-1919. 
2. Catharina Johanna, geb. te Oirschot: 22-7-1920. 
3. Johanna Henrica, geb.: 1-9-1921. 

Op 22-4-1936 vertrokken naar Tilburg. 
4. Johannes Henricus, geb.: 22-1-1923. 
5. Henrica Cornelia, geb.: 13-10-1924. 
6. Alexander Adrianus Theodorus, geb.: 26-7-1926, °vert. te Oirschot: 

14-9-1926. 
7. Henricus Adrianus Arnoldus, geb.: 26-6-1929, geh. met Rosalia 

Wilhelmina Deenen, rk. 
8. Cornelius Adrianus Wilhelmus, geb.: 14-10-1930. 

Bronnen: 

collectie dtb-registers Oirschot 
registers burgerlijke stand Oirschot 
bevolkingsregisters Oirschot 
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BIJLAGE 

Hendrien Alemans, vrouw van de stamvader Alexander Jan Assau, verklaart 
bedreigd te zijn door Peter Papens wegens een vermeende diefstal van kousen. 
Haar getuigeverklaring van 26 juni 1747 bevindt zich in het archief van notaris D. 
Preesman. (Notarieel archief, nummer 5187) Zij wonen op dat moment, een half 
jaar na hun huwelijk, in bij Jan Blankers. 
Hier volgt een transcriptie van deze attestatie. 

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

Dit merk heeft gemaakt Henderien Alemans, verklarende niet te kenne schrijven. 
Idem Jan Blankers 
Idem Anthonet Haaskens 
Catriena Joost Schepens 
D. van Houtum 
Hendrik Besters 
Qoud attestor D. Preesman, notaris publico, 1747. 

DE VERERING VAN O.L.VROUW VAN DE H.EIK 
TE OIRSCHOT 

door J. Lijten 

Over deze verering is herhaaldelijk geschreven maar vooral in later tijd en helaas 
niets in de eerste eeuwen, nadat deze devotie zou zijn ontstaan. 
Het zal daarom nodig zijn eerst de betrouwbaarheid van de diverse schriftelijke 
vermeldingen te onderzoeken. Daarbij is het zaak, allereerst terug te gaan naar de 
oudste schriftelijke vermeldingen en deze te toetsen op haar waarde. 
Nu moeten we daar weer een tegenvaller incasseren: de oudste schriftelijke bron 
is niet in haar totaliteit tot ons gekomen. 

De oudste schriftelijke bron')  
Peter van Vladeracken, pastoor van Oirschot van 1604 tot zijn dood in 1618, voor-
dien leraar aan de Latijnse school van 's-Hertogenbosch en bekend humanist, 
heeft een serieus onderzoek ingesteld naar het ontstaan van deze verering en naar 
de genezingen, die er zouden zijn geschied. Dit onderzoek is hij begonnen in 1606 
en het resulteerde in een kort Latijns geschrift, dat hij in 1612 met kerkelijke goed-
keuring door Gysbertus Coeverincx, librorum censor, naar de bekende drukkerij 
Plantin-Moretus te Antwerpen opstuurde om het te laten drukken. Dat is er echter 
niet van gekomen, zodat pastoor van Vladeracken in 1614 vroeg, om zijn manu-
script terug te zenden. Het is in handen gekomen van Augustinus Wichmans - hoe 
is nog niet bekend - die het gebruikt heeft als bron voor zijn werk Brabantia 
Mariana tripartita. Wichmans nam in zijn werk het gedeelte van het werk van 
pastoor van Vladeracken, dat de ontstaansgeschiedenis beschrijft, letterlijk over, 
waarop hij een samenvatting deed aansluiten van de elf genezingen, die door pas-
toor van Vladeracken als 'authentiek' beschouwd werden. 

Indirecte bronnen 
Naast de gemelde geschreven bron betreffende het ontstaan van de devotie tot 
O.L.Vrouw van de H.Eik beschikken we nog over andere en zelfs belangrijk oude-
re bronnen, die daaromtrent, zij het op indirecte wijze, enige bijkomende infor-
matie kunnen geven. 
Op 20 oktober 1463 vroeg de broederschap van O.L.Vrouw te Oirschot een kaart 
aan de schepenbank. Deze kaart is ten onrechte beschouwd als een oprichtingsak-
te. Vele broederschappen, ontstaan als zuiver kerkelijke broederschappen, vroegen 
een dergelijke kaart, wanneer zij naast de oorspronkelijke zuiver kerkelijke activi-
teit ter versteviging van de onderlinge saamhorigheid ook enige gezelligheidsacti-
viteit begonnen waren. Naast bepaalde teerdagen bestond deze veelal in het schie-
ten met hand- of kruisboog. De broederschap van O.L.Vrouw was in 1463 nog 
niet begonnen met schieten maar kende enkel nog enige teerdagen. 
Om de strekking van de kaart te kunnen begrijpen, is het goed ons te realiseren, in 
welke omstandigheden deze werd opgesteld. In 1462 was de Sint-Petruskerk afge-
brand en had men het beeld van O.L.Vrouw overgebracht naar de Mariakerk, waar 
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de broederschap ook tijdelijk haar zetel gevestigd had. Daarom wordt aan het 
begin van de kaart ook opgemerkt, dat de bepalingen 'niet in enigen achterdeele 
mer in vordel der parochiekercken Sunte Peters tot Ocrscot' zijn. De bedoeling 
daarvan is kennelijk, dat het verblijf van het beeld en de broederschap in de 
Mariakerk slechts tijdelijk is, en dat men, zodra de nieuwe Sint-Petruskerk klaar 
zal zijn, daarheen zal terugkeren. 
Uit alles blijkt, dat er een zeer nauwe band is tussen het beeld van O.L.Vrouw van 
de H.Eik en de broederschap, waaruit we zullen mogen concluderen, dat de broe-
derschap naar aanleiding van de vondst van het beeld is opgericht om de verering 
enige zichtbare gestalte te geven.3  
Indien we de tijd van de oprichting van de O.L.Vrouwebroederschap konden ach-
terhalen, zouden we daarin een aanwijzing hebben voor de tijd van de vondst van 
het beeld. 
Nu hebben we de oprichtingsdatum niet kunnen achterhalen, maar wel een bron 
gevonden, waaruit blijkt, dat de broederschap reeds bestond in 1412. In haar tes-
tament van 12 maart 1412 bepaalde Lya van Maren, dat uit haar nalatenschap elk 
jaar drie oude groten betaald moesten worden 'aan de priesters, kapelaans, leden 
of broeders van de broederschap van de H. Maria in Oirschoe.4)  
Op basis van de besproken bronnen lijkt een objectieve reconstructie van de ont-
staansgeschiedenis der Oirschotse Mariaverering mogelijk. 
In de loop der eeuwen zijn er zoveel ongefundeerde verzinsels geweven rond de 
verering van O.L.Vrouw, dat we het nuttig oordelen alle gegevens kritisch te 
bekijken, hoewel dit op sommige lezers de indruk zal wekken van een kille tech-
nische vivisectie. Een historicus wil nu eenmaal de waarheid en niets dan de waar-
heid. 

De tijd van de vondst van het beeld 
Pastoor van Vladeracken, die zijn onderzoek deed tussen 1606 en 1612, zegt aan-
gaande de tijd alleen: 'ongeveer twee eeuwen geleden'. Het zou ook onvoorstel-
baar zijn, dat men na twee eeuwen het exacte jaar en dag zou hebben onthouden. 
Sommige mensen hebben echter de onweerstaanbare behoefte om op alle feiten 
een etiket met jaar en datum te plakken. Hoe men een exacte datum heeft gefan-
taseerd, zal verder worden uitgelegd. 
Dat het beeld niet zo lang na 1400 gevonden zou zijn, is goed te verenigen met de 
indirecte bron. De broederschap van O.L.Vrouw bestond in 1412, maar hoeft niet 
lang van tevoren te zijn opgericht. Bij de oprichting van de tweede fundatie van 
het beneficie van O.L.Vrouw door de broederschap blijkt dit beneficie gevestigd 
geweest te zijn op het altaar van de kapel, die door de Luikse kanunnik van 
Oirschotse afkomst, Jordaan Brant, was gesticht en die in 1400 bij de kerkfabriek 
van Sint Petrus was geïncorporeerd.5)  Het ligt daarom voor de hand, dat het beeld 
na de vondst op dit altaar geplaatst was.6)  Deze indirecte bronnen doen dus ver-
onderstellen, dat het beeld gevonden en de broederschap opgericht is tussen 1400 
en 1412. 

De plaats van de vondst 
Pastoor van Vladeracken duidt de plaats van de vondst zeer concreet aan: 'op het 
zand van de oever bij de rivier de Aa'. De naam Aa was toen algemeen gcbruike- 
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lijk voor het riviertje, dat nu officieel 'de Beerze' heet, maar in de volksmond 
gewoonlijk 'de stroom' wordt genoemd. Er wordt dus helemaal niets gezegd over 
`aanspoelen' en evenmin over 'tegen de stroom in drijven'. Dit alles is later gefan-
taseerd door mensen, die meenden, dat dergelijke gebeurtenissen met sensatie 
gepaard hoorden te gaan. Voor de jongens, die het beeld vonden, en ook voor de 
Oirschotse mensen was de vondst op zich een teken, dat Maria daar vereerd wilde 
worden. Daarom plaatsten ze het beeld in een eik (adligasse: vastbinden schrijft 
Vladeraccus) waarna zij geknield baden om de moeder Gods te eren. 
Het verhaal, dat mensen uit Beers het beeld zouden hebben meegenomen, maar 
dat het de volgende morgen weer op dezelfde plaats terug was, neemt de pastoor 
niet voor zijn rekening, zoals op te maken is uit de zinswending Tertur etiam' 
(Men zegt ook). 

De wijze van verering 
Op het verhaal van de jongens zijn Oirschotse mensen naar die plaats gegaan om 
daar te bidden, wat toenam, omdat er zieken genezen werden. Aanvankelijk is het 
enkel privédevotie geweest. Van kerkelijke zijde is er in de eerste twee eeuwen 
slechts één gezamenlijke bedevaart per jaar georganiseerd, die door de pastoor 
beschreven wordt en die gehouden werd op zaterdag vóór het feest van Sint Jan 
de Doper (24 juni). 's Morgens om 8 uur werd de pastoor met zijn misdienaar per 
kar aan de kerk afgehaald door een boer uit de buurt van de H.Eik. Bij hen sloten 
zich vele mensen aan te voet en per kar. Bij de H.Eik werd door de pastoor een 
preek gehouden, waarna men lofgezangen ter ere van Maria zong. 
Tijdens het pastoraat van Peter van Vladeracken werd deze bidtocht al ongeveer 
twee eeuwen (vel alterius iam currentis saeculi memoria) zo gehouden. 

De bouw van een kapel 
De genoemde bidtocht werd al vele jaren gehouden, voordat er een kapel werd 
gebouwd. Uit de giften van mensen, die genezen waren, werd uiteindelijk ter 
plaatse een houten kapelletje gebouwd. Dit werd in het begin van de tachtigjarige 
oorlog verwoest, terwijl het beeld van Maria eerst in de Sint-Petruskerk en later in 
's-Hertogenbosch bewaard werd. 
In plaats van het verwoeste houten kapelletje werd een stenen gebouwd, dat zo 
klein was, dat er bij het beeld amper vier mensen konden knielen. 
Vooral door toedoen van kanunnik en scholaster Jan Daems van Nuenen, die tot 
driemaal toe op voorspraak van O.L.Vrouw genezing mocht ondervinden, werd in 
1606 een grotere kapel gebouwd van ongeveer 4 bij 7 meter.? ) Omdat hij zag, dat 
er niet alleen uit nabijgelegen maar ook uit verder verwijderde plaatsen mensen 
toestroomden om de voorspraak van Maria in te roepen, had hij bijna 400 gulden 
geschonken, waarna het dorpsbestuur bouwmateriaal ter beschikking had gesteld. 

Poging tot uitbreiding van de kapel 
Na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 claimden de Staten generaal het bewind 
over heel de Meierij. In feite hadden de Staten alleen maar invloed, inzoverre zij 
die met militair ingrijpen afdwongen. De bevolking van Kempenland zag echter 
wel aankomen, dat zij uiteindelijk onder het regime van de Staten zouden komen. 
Men hield er rekening mee, dat de kerken dan genaast zouden worden, maar had 
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toch de stille hoop, dat afgelegen kapellen nog voor de katholieke eredienst 
gebruikt zouden kunnen worden. Daartoe herbouwde men onder andere de kapel 
van Straten.8)  Deze hoop zal ook de reden geweest zijn, dat men in 1637 een fonds 
vormde tot uitbreiding van de kapel van de H.Eik.9  
In de eerste van de drie bewaarde rekeningen van dit fonds wordt de motivering 
gegeven voor de oprichting (zie bijlage). Daarin wordt gezegd, dat de devotie tot 
O.L.Vrouw van de H.Eik zo toeneemt, dat de kapel nog niet het honderdste deel 
van de mensen kan bevatten, die daar toestromen. We hoeven dit niet letterlijk te 
nemen, maar er zullen natuurlijk wel veel mensen gekomen zijn. Wij vermoeden, 
dat rond die tijd, toen de Sint-Petruskerk tijdelijk gesloten is geweest, zoals ook in 
de kapel van Straten, in de kapel van de H.Eik missen zijn opgedragen, die het uit-
zonderlijke aantal bezoekers verklaren. Voorzichtigheidshalve zal men de motive-
ring van een uitwijkkerk niet uitdrukkelijk genoemd hebben. 
De opzet was om kleine bijdragen te verzamelen om daarmee schapen te kopen, 
die door schapenhouders gratis in onderhoud genomen zouden worden en waar- 
van men de wol en de lammeren zou verkopen ten bate van het fonds. Dit werkte 
aanvankelijk redelijk goed. In het eerste jaar had men een nettoresultaat van ruim 
100 gulden. In latere jaren was het duidelijk minder, vermoedelijk omdat men toen 
de Sint-Petruskerk weer kon gebruiken. De opbrengst werd voorlopig belegd in 
schuldbekentenissen.10)  
Het fonds is na afbraak van de kapel in 1649 blijven voortbestaan, maar werd na 
enkele jaren ontdekt en genaast. Bij de eindafrekening in 1653 voerden de kapel-
meesters toen wel een kostendeclaratie op voor de moeite en tijd die zij besteed 
hadden. 

De kapel tijdens de generaliteit 
De hoop dat men tijdens de generaliteit de kapel van de H.Eik zou kunnen gebrui-
ken als uitwijkkerk, bleek ijdel. Op last van de Staten generaal werd de kapel tot 
de grond afgebroken en de eik vlak bij de kapel, waarin het beeld oorspronkelijk 
geplaatst was, omgehakt. 
Door de Oirschotse mensen werd ter plaatse van plaggen een soort schuilhut 
gemaakt, die van overheidswege enkele keren werd geruimd, maar uiteindelijk 
gedoogd werd onder het mom van schuilhut voor herders en vee op de gemeynt. 
Ofschoon er geen enkel devotioneel herkenningsteken was, kwamen daar veel 
mensen bidden. 
Uit deze tijd dateren prenten van O.L.Vrouw van de H.Eik te Oirschot zoals een 
vervaardigd door G. Collaert (ca. 1660), waarop een aflaat van 40 dagen wordt 
vermeld, verleend door Jacobus van der Torre, apostolisch vicaris van het bisdom 
's-Hertogenbosch van 1657 - 1661, aan ieder die voordit beeld 3 Onzevaders en 
3 Weesgegroeten bad.")  Ook zijn prentjes bekend, gemaakt door Jacobus de Man 
en J. v.d. Sande. De grotere zullen zijn bedoeld om in huis te bewaren en de klei-
nere om bij zich te dragen en mee te nemen, wanneer men bij de H.Eik ging 
bidden. 
De voorstellingen kunnen geen enkele aanwijzing geven voor de situatie van dat 
ogenblik, toen er immers helemaal geen kapel was noch enige publieke verering. 
Zij geven ook geen exacte aanwijzing voor een vroegere situatie, die door de teke-
naars vermoedelijk nooit gezien is maar enkel bekend van horen zeggen. 
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De herbouw van de kapel 
Ook na de Franse tijd, toen de uitoefening van de katholieke godsdienst niet meer 
wettelijk verboden was, waren de katholieken nog zeer voorzichtig om de calvi-
nistische overheid niet voor het hoofd te stoten. Zover na te gaan zal de situatie 
gebleven zijn zoals in de voorgaande tijd. 
Pas na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie heeft pastoor de Bont in 1854 
de kapel op de oude fundamenten laten herbouwen.12)  
Het eenvoudige doch mooie houten barokaltaar in deze kapel is volgens monde-
linge overlevering vervaardigd door Walter Pompe ca. 1750 en afkomstig uit de 
schuurkerk. 
Na de gedeeltelijke instorting van de kerktoren in 1904 is een gedeelte van de ste-
nen gebruikt voor uitbreiding van de kapel met een breder gedeelte (ca. 7 x 6 m). 
Het open voorfront wordt geschraagd door de vier minst-beschadigde hardstenen 
zuilen van het zangkoor. Deze zuilen uit het begin van de zeventiende eeuw heb-
ben eerst het oxaal van de Sint-Petruskerk gedragen en waren na 1800 gebruikt als 
dragers van het zangkoor tegen de toren.13)  

De verering van O.L.Vrouw na 1800 
Ofschoon er van de kant van de katholieken van Oirschot en omgeving een grote 
devotie bestond tot O.L.Vrouw van de H.Eik, werd deze hoofdzakelijk beleefd in 
particulier bezoek en gebed, voor speciale intenties ook in gezamenlijke bede-
tochten. Een uiting van deze devotie is een schenking in 1830. Maria Catharina 
Vlijmincx, vermoedelijk afkomstig uit Oirschot, echtgenote van Jean Blanquart te 
Brussel, schonk een medaillon met kostbare edelstenen aan O.L.Vrouw, dat door 
pastoor Rovers op haar verzoek persoonlijk in Brussel werd opgehaald. In 1893 
werden deze juwelen met speciale machtiging door paus Leo XIII verwerkt in de 
lunula van de nieuwe monstrans, die naar ontwerp van L.C. Hezemans te 's-
Hertogenbosch werd vervaardigd door L. v. Rijswijck te Antwerpen.14)  
Van pastorale zijde werd de particuliere devotie op voorzichtige wijze begeleid, 
waarbij vooral gewaarschuwd werd tegen uitwassen, omdat het devotioneel 
bezoek aan de kapel, vooral in de meimaand, een gretig aangegrepen argument 
was voor jongelui van beiderlei kunne om elkaar daar buiten het oog der ouders te 
ontmoeten, zodat in Oirschot gesproken werd van 'meidenmarkt'. 
In 1906 is het 500-jarig bestaan van de verering gevierd. We vonden daarvan wel 
een vermelding maar geen enkel gegeven over de wijze, waarop dit geschied is. 
Pas onder pastoor-deken Th. de Vries is van pastorale zijde een voorzichtig begin 
gemaakt met de bevordering van de devotie. 
De grens tussen de gemeenten Oirschot en Oost- West- en Middelbeers liep pre-
cies langs de hoek van de kapel. In 1936 kocht de pastoor het aan de kapel gren-
zende perceel van het landgoed de Baest onder de gemeente Oost- West- en Mid-
delbeers. 
Hij richtte in dat jaar een kruisweg op langs een pad door het tegenover de kapel 
gelegen bos, geschilderd door Willem de Nijs te Blaricum. Ook werd in datzelfde 
jaar door hem een broederschap van O.L.Vrouw van de H.Eik opgericht. 
Kruisweg en broederschap zijn in de jaren zeventig weer verdwenen. 
Vanaf 1937 werd op een zondag in mei een plechtig Lof met predikatie gehouden 
in de openlucht. In 1954 wilde de pastoor daartoe een vast rustaltaar bouwen, 
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waarvoor door de gemeente Oirschot toestemming werd geweigerd. De burge-
meester van Oost- West- en Middelbeers gaf echter vlot toestemming om op het 
in haar gemeente gelegen deel van het kapelterrein dit rustaltaar te bouwen. Het is 
in de jaren zeventig weer afgebroken. 
Op 16 mei 1939 werd voor de eerste maal een H.Mis opgedragen in de kapel bij 
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de R.K. Boerinnenbond. Sindsdien 
geschiedde dit meermalen. Zo werden in de meimaand elke weekdag 's morgens 
om 6.30 en 7 u. Missen opgedragen in de kapel, zolang de pasgewijde priesters 
van de paters Montfotanen daarvoor beschikbaar waren. 

Het beeld van O.L.Vrouw in de Sint-Petruskerk 
Voorzover bekend is het beeld van O.L.Vrouw, dat rond 1400 bij de H.Eik werd 
gevonden en ook in diezelfde tijd vervaardigd is, na 1800 steeds bewaard in de 
Sint-Petruskerk. Het huidige Maria-altaar werd in november 1889 in de kerk 
geplaatst in het noordertransept, waar nu het Odulphusaltaar staat. Het is naar ont-
werp van L.C. Hezemans te 's-Hertogenbosch vervaardigd door atelier Goossens 
voor fl. 1250, terwijl de haut-reliefs gesneden zijn door van der Geld voor fl. 400. 
Voor dit altaar werd door J. Schellekens bij zijn honderdste verjaardag fl. 1000 
geschonken, terwijl het ontbrekende door deken J.B. Franken privé betaald 
werd»)  
Dit altaar is evenals het Odulphusaltaar bij de brand van de kerk in 1944 gespaard. 
Na de herbouw van de kerk zijn de altaren van plaats verwisseld. Ook het gebrand-
schilderde raam van Maria ten hemelopneming in het noordertransept was gro-
tendeels gespaard en kon hersteld worden. Het is na de herbouw van de kerk even- 
eens in het zuidertransept geplaatst. 
Zolang de kerken heel de dag geopend waren, was in Oirschot ook de deur van het 
zuidertransept steeds geopend, zodat men heel de dag door gemakkelijk even bij 
O.L.Vrouw kon binnenlopen, waarvan ook veel gebruik werd gemaakt. Sedert de 
kerken vanwege het gevaar van diefstal veeltijds gesloten zijn, blijft, ook wanneer 
de kerk open is, de deur van het zuidertransept gesloten. De korte bezoeken aan 
het beeld van O.L.Vrouw in de kerk zijn daardoor vrijwel onmogelijk geworden, 
maar sindsdien zijn de bezoeken aan de kapel van de H.Eik steeds toegenomen, 
zoals blijkt uit de netto-opbrengst van de kaarsen aldaar, die van fl. 9817 in 1985 
is gestegen tot fl. 48353 in 1995. 

Besluit 
De verering van O.L.Vrouw van de H.Eik in Oirschot heeft bijna 600 jaar stand 
gehouden ondanks vele moeilijkheden. De vinding van het beeld, gevolgd door 
genezingen en gebedsverhoringen, is door de Oirschotse mensen en vele anderen 
beschouwd als teken, dat Maria ter plaatse vereerd wilde worden, zonder dat men 
daar sensationele geburtenissen bij nodig had. 

Degenen die uit echte devotie Maria in haar kapel bezoeken, hebben daar geen 
behoefte aan. 
Dat op sensatie beluste toeristen daarnaar met nauwelijks verholen spot vragen, 
kan de ware Mariavereerders niet echt storen. 
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NOTEN 

1) Dr. Michiel Verweij deed een diepgaand onderzoek aangaande Petrus Vladeraccus, van 
1604 tot 1618 pastoor van Oirschot, en diens litterair werk, zoals ook de Diva virgo 
Oirschottana ad sacram quercum, waarvan hij de lotgevallen natrok en een tekst-
kritische uitgave met proeve van vertaling bezorgde van het gedeelte, dat daarvan 
bewaard is in Wichmans' Brabantia Mariana met een korte recapitulatie van de 
samenvatting van het overige deel van Vladeraccus' studie door Wichmans: 
M. Verweij, ̀De Diva virgo Oirschottana van Petrus Vladeraccus (1571 - 1618)`, in 
Campinia jrg. 19 (1989), blz. 119 - 128; en 
Dr. Michiel Verweij, 'Leven en werk van Petrus Vladeraccus, pastoor van Oirschot 
1604 - 1618', in Campinia jrg. 24 (1994), blz. 101 - 123. De proeve van vertaling met 
de samenvatting is ook verschenen in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 216 - 218. 
Dit werk is de enige directe bron voor de ontstaansgeschiedenis van de devotie tot 
O.L.Vrouw van de H.Eik en daarop zal dit onderzoek in eerste instantie gebaseerd 
worden. 

2) Oirschots schepenprotocol van 1463, fol. 21vo; gepubliceerd in Campinia jrg. 3 
(1973), blz. 236 e.v.v. 

3) J. Lijten, ' Het ontstaan der schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant', in 
Campinia jrg. 22 (1992), blz. 119 - 141, met name blz. 129, nr. 11 en blz. 135. 

4) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 373, regest nr. 239. '.... omni anno tres grossos veteres pres-
byteris, vicariis, sociis seu confratribus confraternitatis beate Marie in Oersot...' Het 
`regest' geeft slechts een fractie van de vele en ingewikkelde bepalingen uit dit zeer 
uitgebreide en interessante testament. 

5) P.A.O., ch. 1400.05.02, gepubliceerd in Campinia jrg. 7 (1977), blz. 104. 
6) J. Lijten, 'Het ontstaan der schuttersgilden', Campinia jrg. 22 (1992), blz. 129 e.v., nr. 

11. 
7) De afmetingen van deze kapel zijn bekend, omdat bij de afbraak in 1649 de funda-

menten zijn achtergebleven, waarop in 1854 de kapel herbouwd werd. 
8) J. Lijten, ̀ De vroegere kapellen van Straten', in Campinia jrg. 25 (1995), blz. 96 - 99. 
9) S.A.R.E., rayondepot Oirschot, rekeningen van het fonds tot uitbreiding van de kapel 

van de H.Eik 1637 - 1639; 1639 - 1640; 1641 - 1653. 
10) Oirschots schepenprotocol van 1639, blz. 219 en 290; 1640, blz. 340. 
11) A.P.A.M. Spijkers, ̀ O.L.Vrouw van de H.Eik, gravure van G. Collaere, in Campinia 

jrg. 16 (1986), blz. 183 - 187. 
12) L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, dl. V, blz. 372. 
13) H. Strijbos, 'Drie (of vier?) generaties kerken: een grootfamilie in Oirschor , in Oog 

op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 130 e.v. 
14) Aantekening in het parochieel memorieboek. 
15) Zie noot 14. De reliefs worden daar bas-reliefs genoemd. 

De kapel omstreeks 1900 (Fotocollectie Streekarchief) 
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BIJLAGE 

1639.04.25 Oirschot 

S.A.R.E., rayondepot Oirschot, rekening van het fonds tot uitbreiding van de kapel 
van O.L.Vrouw van de H.Eik over de jaren 1639 - 1640. 

(Transscriptie Frank Schoots) 

Lieve Vrouwe Capel 
1639 tot 1640 

Alsoo den ijever ende devotie tot onse weerdighe 
moeder Godts ende maghet Maria aen de capelle 
van den heijligen Eijcke binnen der vrijheijt van Oerschot 
alsoo dagelijcx men siet vermeerderen ende aanwassen 
(Godt loft) dat de selve capelle nootsaeckelijcken dient 
vermeerdert om de menichte van volcke die men daer 
niet alleen op de feestdaeghen van de voors. weerdige 
maghet, maer allen daeghen schier siet vergaederen, 
henne devotiën aldaer stortende, sijnde de voors. capelle 
niet capabell om schier het honderste deel van den voors. 
volcke te connen innemen, ende dat men noch ter lijdt 
geene middelen en heeft, off en weet, daer men de voors. 
vermeerderinge mede soude mogen beginnen ende 
voleijnden, soo hebben die cerw. heere pater, pater 
Bartholomeuws vander Veecken, pastoir van Sinte 
Peters kercke tot Oerschot voors., ende mede van de 
voors. capelle, met veele van de goede ende devoote 
naegebueren der voors. vrijheijdt, goetgevonden te 
verkondichen, gelijck oock den voornoemden heere 
pastoir alreede gedaen heeft, dat men binnen de voors. 
vrijhejdt van Oerschot ende aengeleeghen plaetsen 
soude oprichten een schaepskoije onder de gheene die 
devotie tot de voors. capelle hebbende ende schaepen 
houdende sijn, vermaenende nae de andere de gheene die 
egheene schaepen en hadden ende oock devotie 
daertoe hadden, dat sij naer henne devotie souden 
willen geven om schaepen te koopen, die men den 
geenen, die schaepen begeert te onderhouden, soude 
moghen leveren, onder expresse conditie dat 
het onderhouden van de voors. schaepen ende 
contribueeren tot het koopen van de voors. schaepen, 
niet en soude mogen getrocken worden in alsulcke 
consequentie, dat de selva onderhouders ende 
contribueerders daermede eenen ecuwighen servitute 
op den hals houden souden, maer dat sij 't selve t'allen 

tijden ende stonden als 't hen gelieven soude, wederom 
souden mogen onderlaeten, ende gheen schaepen meer 
onderhouden off daertoe contribueeren, ende dat mede 
het proffijdt vande voors. schaepen ende interesten 
van dijen, mitsgaders de voors. contributie niewers 
anders dan totte vermeerderinge van de voors. capelle 
gcëmployeert en soude mogen worden, met alnoch 
conditie dat men de lammeren alle jaer eens bij tijts 
soude moeten verkoopen, ende de onderhouders daervan 
ontlasten, ende dat men oock deselve onderhouders 
op een niew alle jaer soude moeten bidden, dat sij 
het onderhouden voors. noch voor een jaer souden willen 
continueren ter eeren voors. ende alsoo veele devote 
persoonen totte voors. schaepskoije hadden gecontribueert 
ende veele hocvenaers ende andere gepresenteert 
een schaep te houden, ter eeren ende onder conditie 
als boven, versoeckende dat men hen schaepen souden 
willen leveren ende persoonen committeeren die deselve 
schaepen teeckenden, gaede sloeghen, de lammeren en 
wolle daervan vercoghten, ende de bovengeschreven 
conditiën observeerden, soo sijn bij die eerweerdighe 
heer pastoir voors. ende de magistraete der vrijheijt 
van Oerschot tot het koopen van de voors. schaepen, 
bestellen, bidden, gaede slaen, verkoopen van de 
lammeren ende wolle mitsgaders tot het observeeren 
van de voorschreven conditiën, gekooren ende geno-
mineert: Sijmen Goijarts Verhoeven, Joorden 
Jan Peters Verhoeven, ende Peter Martens van 
Collenberch, biddende ende versueckende, dat sij dijen 
last ter eeren als voors. souden willen aenveerden, 
beloovende die voors. heer pastoir ende de voors. 
magistraete wel expresselijck, dat sij niemanden 
met het voors. onderhouden van de voors. schaepen 
ende contributie als voors. en sullen prejudici[ër]en, 
maer dat sij t'allen tijden 't selve sullen moghen 
onderlaeten als 't hen gelieven sal, ende dat men de 
penningen, proffijdt, ende intereste daervan tomend 
niewerincx anders toe en sal emploijeeren als tot 
vermeerderinge van de voors. capelle, soo voorseijdt is 
ende hebben die voors. gecommitterde dien volgen 
den voors. last aengeveerdt in den jaere 1637, 
sijnde de serve gecommitteerde alsnu gereedt 
henne reeckeninge te doen van 't geene deselve 
koeije voor den iersten jaer, dat de lammeren ende 
wolle verkocht sijn, opgebrocht heeft, de selve 
reeckeninge presenteerende, ende overleverende 
aen mijn heer den pastoir ende magistraete voors. 
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versoeckende commissarissen om deselve 
reeckeninge te visiteren, lauderen ende approbeeren. 
Actum opten raedthuijse der vrijheijdt van 
Oerschot den tweeden paesschdach sestien 
hondert negenendertich. etc. 

Op heden den xxv aprilis tweeden paesdach anno 1639 
hebben dije van den eede der vrijheijt Oirschot daer toe opten 
raethuijse geconvoceert ende den inhout deler rekeninge gehoort 
hebbende tot het sluijten van de selve rekeninge gecommitteert 
Jacoben Dircx van de Velde ende Jannen Hermen 
Stockelmans, scepenen der voors. vrijheijt. Actum ut supra 

Mij present 

G. Goossens, secretaris 
1639 
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