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Geachte lezer, 

Voor U ligt de laatste aflevering van CAMPINIA oude stijl. Met in-
gang van 1 januari 1982 wordt het Streekarchivariaat Noord-Kempen-
land opgeheven en gaat als Rayondepot Oirschot van het Streekarchief 
Zuid-Oost Brabant verder. Aangaande deze overgang meer in de volgen-
de aflevering. 
De overgang brengt ook een aantal veranderingen met zich mee voor de 
uitgave van dit blad. Tot en met dit nunner werd het typewerk ver-
zorgd door mevrouw C. Aarts-Keesom en het drukwerk door de heer 
H. Tempelaars. Deze werkzaamheden zullen met ingang van het januari-
nummer 1982 worden overgenomen door het typeburo MARAS te Middel-
beers. Vanaf deze plaats wil de redaktie mevrouw Aarts en de heer 
Tempelaars heel hartelijk dankzeggen voor al het werk, dat aan de 
totstandkoming van iedere aflevering is verricht. Mede door hun in-
zet en toewijding mag CAMPINIA door een ieder gezien worden. Aan 
beiden onze welgemeende dank. 

De prijs voor een abonnement bedraagt f 16,-- per jaar, bij vooruit-
betaling te voldoen op postgirorekening 10.69.032 van de gemeente Oir-
schot onder vermelding van: Caruinir,. 
De prijs van losse nummers is f 4,-- per stuk. Ook nummers van afge-
sloten jaargangen zijn in beperkte aantallen voorradig. Een jaargang 
begon op 1 april (m.i.v. 1982 op 1 januari) . 
Indien opzegging niet schriftelijk is medegedeeld voor het begin van 
het nieuwe kalenderjaar, wordt het abonnement automatisch verlengd. 

Deze aflevering is tevens de laatste van de 11e jaargang. Het janu-
arinummer zal het eerste van de 12e jaargang worden en niet meer 
zoals tot nu gebruikelijk was het vierde van de jaargang. Aan onze 
abonnees, die tot en met het januarinummer van 1982 hun abonnements-
geld hebben voldaan, zal bij een volgende aflevering een nota worden 
gevoegd voor de overige drie nummers die in 1982 zullen verschijnen. 

Het Streekarchivariaat Noord-Kempenland sluit per 31 december 1981 
een periode af. Welgemoed gaan we vanaf 1 januari 1982 als Rayondepot 
Oirschot van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant verder. Met haar 
gaat ook CAMPINIA een nieuwe toekomst tegemoet. Wij hebben er alle 
vertrouwen in, dat het beide goed zal gaan. 

De redaktie. 
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I.  ONTGINNINGEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTE OERLE 

door A. Kockx 

Tot in het begin van deze eeuw bestonden er in de Kempen nog eindeloze 
heidevelden, waarin op diverse plaatsen vennen van zeer uiteenlopende 
afmetingen voorkwamen. 
In "de Rosdoek", nr. 20, van januari 1981, hebt IJ hierover kunnen le-
zen in het artikel "Vennen in de Kempen" van Rob Aarts. 
De toen nog zelfstandige gemeente Oerle bezat rond de eeuwwisseling 
ruim 1000 hectaren meest woeste grond, welke dus bestond uit heide en 
vennen. Ongeveer 224 hectaren waren gelegen buiten de gemeentegrens, 
in de direct aangrenzende gemeente Vessem. 
In december 1905 aanvaardde de heer A.J.H. van den Heuij het ambt van 
burgemeester van de gemeente Oerle. Hij heeft ervoor geijverd om de 
woeste gronden door ontginning productief te maken. In 1906 is door de 
Nederlandse Heidemij. naar de mogelijkheden hiertoe een onderzoek inge-
steld, doch tot enig resultaat, in welke vorm dan ook, heeft deze po-
ging niet geleid. Daarna is, in datzelfde jaar nog, met de Inspecteur 
der staatsbosschen en ontginningen het plan tot ontginning besproken en 
werd tevens aan de Staat der Nederlanden een renteloos voorschot voor 
de ontginning door bebossing aangevraagd. 
Intussen maakte de genoemde inspecteur de nodige ontginningsplannen ge-
reed. 
Naar de mening van het Staatsbosbeheer waren ook enige terreinen ge-
schikt om tot grasland te worden ontgonnen. Een daarvan was het zoge-
naamde Vluttersven, gelegen nabij de wegen "Grote Vliet" en "Kleine 
Vliet". Het complex besloeg een oppervlakte van 8.34 ha. Daarvan zou 
7.77 ha. tot grasland kunnen worden ontgonnen. 
Aan dit ontginningsplan ontlenen we o.a., dat deze gronden voor het 
grootste gedeelte steeds onder water hebben gestaan, waardoor de bodem 
zeer vast was geworden. Die bestond geheel uit humus-arm zand met als 
vegetatie veenmos en buntgras. De wat hoger gelegen grond van het 
Vluttersven bestond uit vochthoudende, weinig humus bevattende heide-
grond met als begroeiing o.a. buntgras, dopheide, struikheide, gentiaan, 
wolfsklauw en zonnedauw. Door afwatering via de nabij gelegen Brugge-
rijt zou het ven voldoende drooggelegd kunnen worden. Slechts een paar 
kleine diepe plassen zouden overblijven, doch deze kwamen als drinkkui-
len voor het vee wel weer van pas. 
Blijkbaar had de gemeenteraad van Oerle niet veel vertrouwen in het 
plan voor de ontginning van woeste gronden tot grasland. Mogelijk, dat 
ook het kostenaspect een rol speelde. Voor dit soort ontginningen was 
van staatszijde geen financiële medewerking mogelijk. Men was in deze 
dus geheel op eigen middelen aangewezen. 
De vroede vaderen stelden aanvankelijk slechts gelden beschikbaar voor 
het nemen van een proef op kleine schaal, hetgeen er op neerkwam, dat 
in eerste instantie slechts 1 ha. van het Vluttersven tot grasland werd 
ontgonnen. 
In oktober 1907 is hieraan door het Staatsbosbeheer begonnen. De werk-
zaamheden bestonden uit droogleggen, ploegen, egaliseren en bemesten. 
Per hectare rekende men voor de bemesting op 1400 kg. kalk, 1000 kg. 
slakkenmeel en 1000 kg. kainiet. 
Om de bodem humusrijker te doen worden, werden eerst lupinen verbouwd. 



- 96 - 
-97 - 

Hiervoor was het nodig, dat de grond "geënt" werd, dat wil zeggen, 
over het terrein werden per hectare 8 a 10 karren grond, waarop reeds 
goede lupinen gegroeid hadden, uitgestrooid. Daarop zaaide men ongeveer 
130 kg. lupinenzaad per hectare, waarvan het opgekomen gewas in het 
volgende najaar werd ondergeploegd. 
In het daaropvolgende voorjaar zaaide men per hectare 120 kg. haver, 
tegelijk met 42) kg. gras- en klaverzaad. 
Volgens het ontginningsplan beliepen de begrote kosten per hectare 
het 'gigantische' bedrag van f 230,-- (prijspeil 1906). De gespecifi- 
ceerde kostenraming per hectare zag er als volgt uit: 

Algemene kosten, waaronder begrepen het graven 
van de afwateringssloot en het schoonmaken van 
de sloten buiten het complex: f 12,-- 
Ploegen - 22,-- 
Mos wegruimen 2,-- 
Egaliseren 26,-- 
Greppels graven 10,-- 
Bemesting: aankoop 

transport 
uitstrooien 

55,-- 
9,-- 
3,-- 

Aanvoer van ontaarde en uitstrooien 4,-- 
Lupinen: aankoop zaad (130 kg.) 

zaaien en ondereggen 
onderploegen 

12,-- 
8,-- 
15,-- 

Haver: aankoop (120 kg.) 
zaaien en ineggen 

11,-- 
8,-- 

Gras- en klaverzaad: aankoop (421 
uitzaaien 

28,-- 
1,-- 

Onvoorziene uitgaven 

Totaal 

4,-- 1) 

f 230,-- 

0 in de archiefstukken staat f 3,-- vermeld, doch ten einde de tel-
ling te doen kloppen is dit in f 4,-- veranderd. 

Volgens de plannen van het Staatsbosbeheer zou de "woeste heidegrond" 
met gebruikmaking van door de Staat te verstrekken renteloze voor-
schotten tot bos worden ontgonnen. Het aangeboden en door de gemeente-
raad van Oerle op 15 mei 1907 met algemene stemmen in uitvoering gege-
ven tienjarenplan gold aanvankelijk voor de jaren 1908 tot en met 
1918, doch de ontginningswerkzaamheden liepen enige jaren uit. Na de 
vorming van de gemeente "Groot"-Veldhoven zijn de te ontginnen opper-
vlakten uitgebreid, zodat de werken tot ver in de jaren twintig voort-
duurden. 
Terugkerend naar het plan voor de gemeente Oerle, lezen we in de ar-
chieven, dat hier twee aaneengesloten complexen ter hand zijn genomen. 
Het eerste complex, of zoals het plan dit henaamt Blok I, is gelegen 
ten noorden van het dorp, ter grootte van + 130 hectaren. Dit wordt 
thans nagenoeg geheel in beslag genomen dobr het vliegveld Welschap en 
militair terrein. Ruim 18 ha. van dit blok zijn tot grasland ontgonnen, 
te weten: "De drie vennen" in 1911 en "de Berkt" in 1913. 
Het complex Blok II is gelegen ten westen van het dorp. Aan de zuidkant  

vormen de Groote Vliet, de Vessemse Dijk en de Bruggerijt de grens, 
het strekt zich noordwaarts uit tot ongeveer 750 meter over de grens 
met de gemeente Vessem. Het complex vormt een aaneengesloten geheel 
van ruim 150 ha., waarvan er meer dan 80 zijn gelegen on de zogenaam-
de Lilsche heide onder Vessem. 
Onze interesse gaat voornamelijk uit naar Blok II, 
daar dit gebied, in tegenstelling tot het grootste gedeelte van het 
oorspronkelijk Blok I, voor een ieder vrij toegankelijk is en de re-
sultaten van de + 70 jaar geleden plaatsgehad hebbende werkzaamheden 
kunnen worden aanschouwd. Het grootste gedeelte van het onlangs door 
de dienst gemeentewerken van Veldhoven uitgezette natuurpad "Half 
Mijl" voert ons door het zuidelijke gedeelte van dit terrein. 
Op een hierbij afgedrukt kaartje is de ligging van het gehele complex 
aangegeven. Het vormt slechts een onderdeel van de bij de toenmalige 
gemeente Oerle in eigendom zijnde gronden, gelegen ten westen van het 
dorp. 
De redenen waarom nu juist dit gedeelte van de westelijk gelegen ei-
gendommen het eerst voor ontginning in aanmerking kwam, staan duide-
lijk in het plan beschreven. We citeren: 
"Niet de betere grondgesteldheid is de reden waarom dit terrein voor 
bebossching is uitgekozen, maar de vrij gunstige vorm, vergeleken bij 
het zuidelijk deel, dat door de vele enclaves (particuliere bouwlanden 
en een aan het armbe3tuur van Oerle behoorende groot ven) voor bebos-
sching een zeer ongunstige vorm heeft. Bovendien ligt in dit deel een 
korenmolen, toebehorende aan den Staat der Nederlanden, waarop een in-
woner van Oerle zijn bestaan vindt en die in zijn bedrijf zou worden 
gehinderd bij het groot worden der eventueel daar aan te leggen bos-
schen." 
Het aan het armbestuur van Oerle toebehorende "groot ven" is de "Pos-
telse Weijer", dat een zeer groot ven moet zijn geweest (zie kaartje). 
In het te ontginnen gebied bevonden zich ook enige min of meer grote 
vennen, waaronder het Vluttersven (7,5 ha.), dat zoals hiervoor is om-
schreven tot grasland is ontgonnen. Op het grondgebied van de gemeente 
Vessem bevonden zich o.a. het Nielland (5 ha.), het Zandven (7,6 ha.), 
het Hellegat (1,4 ha.) en nog enige kleine plassen. Samen met gedeel-
ten van het Heuvelsven en het Roestenbergven is het gehele gebied omge-
vormd tot bos. 
De ontwatering van de vennen geschiedde niet langs natuurlijke weg. 
In het belang van de ontginning moesten hiervoor afwateringssloten van 
vele tientallen meters worden gegraven, welke uitkwamen op de Brugge-
rijt of Ekkersrijt. Dit beekje was echter op de vergrote hoeveelheid 
af te voeren water niet berekend en moest daartoe worden verbreed, uit-
gediept, schoongemaakt en waar nodig van nieuwe duikers worden voor-
zien. Voorbij de gemeentegrens stroomde het beekje over het grondgebied 
van de gemeenten Zeelst, Oirschot, Woensel en Best. De betreffende ge-
meentebesturen dienden ter zake dus hun medewerking te verlenen. Deze 
kwam echter vlot tot stand. Na onderling beraad op 12 september 1908 op 
het raadhuis van Woensel was de zaak beklonken. 
Dezerzijds wordt verondersteld, dat de besturen van Oirschot, Woensel 
en Best niet veel moeite met de overeenkomst zullen hebben gehad. Im-
mers, de gemeenten Oerle en Zeelst draaiden respectievelijk voor 2/3 
en 1/3 gedeelte van de kosten op, welke werden geraamd op f 450,--. 
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Grens ontginning "Blok II" 

Grens Oerle Vessem 

Verharde weg 

Zandwegen 

Bruggerijt 

Vennen 

A = de Kleine meer D = het Heuveloven 

= de Grote meer E = het Jensven 

C w de Jonge meren 	P = het Kamerven 

G = het Rietland 

H = het Zandven 

= het Roestenbergeven 

J = het Hellegat 

K = het Vluttersven 

L = het Halfmijlsven 

de Postelse aeijer 
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Beide gemeenten waren voor de afvoer van water uit hun ontginningen 
gebaat bij de verbetering van het beekje. In de loop van 1909 kwamen 
de verbeteringswerkzaamheden gereed. Volgens het plan bestonden deze 
uit: 
a. het dieper (92 cm) leggen van de duiker in de weg naar 9oensel; 
b. het uitdiepen van de beek over een afstand van 1275 meter met ge-

middeld 50 cm; 
c. het schoonmaken over een afstand van 1000 meter, 
en dat alles voor de respectabele som van f 450,--. 
Waaruit bestonden nu de ontginningswerkzaamheden? 
Ter beantwoording van die vraag nemen we hiervoor een gedeelte van het 
ontginningsplan over. 
"Ten einde zooveel mogelijk verzekerd te zijn van een goeden groei der 
bosschen is het noodzakelijk den grond vooraf eene bewerking te doen 
ondergaan. Hoewel er in het algemeen geene bepaald harde lagen voorko-
men, is het toch goed den donker gekleurden grond, die van 20 - 30 cm, 
op een enkele plek iets dieper voorkomt, boven te brengen, te meer om-
dat dan de vrij arme, grijs gekleurde bovengrond vermengd wordt met de 
rijkere, dieper gelegen grondlagen en zoo de natuurkundige gesteldheid 
van den bodem verbeterd wordt." 
De meest doeltreffende en tevens goedkoopste grondbewerking was het 
omploegen van de grond tot op een diepte van 35 á 40 centimeter, met 
behulp van een zogenaamde "Sacksdiepploeg" met paardentractie. 
Op 13 november 1908 werden de eerste voren gelegd. Op plaatsen waar, 
wegens te lage ligging van de bodem of ter plaatse van steile veeran-
den, niet kon worden geploegd, moest met de hand worden omgespit. Tege-
lijkertijd vond de nodige ontwatering plaats, waarna tot vakindeling en 
beplanting kon worden overgegaan. • 
Aan het ontginningsplan ontlenen we vervolgens, dat de gemeente Oerle 
jaarlijks f 500,-- voor de werkzaamheden beschikbaar stelde. Daarboven 
stelde de staat jaarlijks een renteloos voorschot van 80% beschikbaar. 
Jaarlijks was dus f 2.500,-- besteedbaar. 
Men raamde de kosten op f 130,-- per hectare, wat neerkomt op een "pro-
ductie" van + 19 ha. per jaar. 
Volgens Plan moestende meeste ontginningswerkzaamheden plaats hebben 
in het voor de boeren minder drukke werkseizoen. Zodoende konden de be-
hossingswerkzaamheden tevens bijdragen tot verbetering van. de economi-
sche toestand van de streek, door werkverschaffing aan de "kleine boe-
ren". Het dagloon bedroeg in de zomer f 1,10 à f 1,20 en in de winter 
f 0,90 á f 1,--. 
Door de boswachter, in dienst van het Staatsbosbeheer, werd op het ein-
de van elk jaar een verslag van de werkzaamheden opgemaakt. Ten aanzien 
van de personeelsbezetting ontlenen we daaraan, dat er tot en met 1912 
steeds voldoende arbeidskrachten te krijgen waren, doch vanaf 1913 be-
gint de steeds groter wordende vraag naar arbeidskrachten in het nabije 
Eindhoven voelbaar te worden. De lonen bewogen zich daar, volgens het 
jaarverslag, in opwaartse richting. Tot 1913 was het uurloon voor de 
arbeiders op de ontginning f 0,12. De boswachter, de heer Moorman, 
schreef in het jaarverslag over 1913: "Om in de toekomst over flinke 
arbeiders te kunnen beschikken, zal het noodig zijn het loon wat te 
verhoogen en van f 0,12 te brengen op f 0,13 of f 0,14 per uur. Gebeurt 
dit niet, dan bestaat er een zeer groote kans, op de ontginning steeds 
met minder geschikte en minder betrouwbare arbeiders te moeten werken." 
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Aan de in het archief aanwezige jaarverslagen ontlenen we nog een aan-
tal interessante gegevens. 
Zoals hiervoor werd vermeld, moest ten behoeve van de ontginning de 
heide worden omgeploegd. Dit werk werd uitgevoerd door J. Dijkorans uit 
Bladel. Van 1908 tot en met 1914 rekende men voor 1 hectare ploegen 
f 40,--; in 1915: f 45,--; in 1916: f 50,-- tot f 52,--; in 1917: 
f 57,50 en in 1918: f 100,--. 
De ontgonnen percelen werden voornamelijk beplant met dennen. On plaat-
sen, waar de ondergrond van betere kwaliteit was, werd deze beplanting 
gemengd met sparren en eiken en op lager gelegen gronden met sparren en 
elzen. 
In 1911 werden de ontginningswerken bezocht door de Commissaris der Ko-
ningin. 
Op het terrein werd een kwekerij aangelegd, waar eikels werden ge-
zaaid en dennen, sparren, berken en elzen werden gekweekt. Bovendien 
werd veel plantgoed betrokken van kwekerijen uit de gemeente Zundert. 
Men ondervond hinder van kraaien, die de eikels kort na het uitkomen 
weghaalden, van konijnen en muizen, die de jonge plantjes afvraten en 
ook korhoenders brachten schade toe aan de jonge dennenaanplant door 
het afvreten van de knoppen. 
Ook werd melding gemaakt van schade door de dennensnuitkever, de dennen-
knoprups en de dennenlotrups. Uitbreiding van dit laatste insect werd 
echter door de larven van de sluipwesp tegengegaan. De sluipwesp legt 
haar eitjes in de poppen van deze rups. 
Ter bevordering van de vogelstand werden op diverse plaatsen nestkast-
jes opgehangen. In 1910, nadat men hier voor het eerst mee was begon-
nen, werd triomfantelijk in het jaarverslag vermeld, dat die allemaal 
bewoond waren geweest, één echter door een echtpaar mussen! 
Met het oog op het voorkomen of beperken van brand, werden de met den-
nen etc. beplante percelen gescheiden door singels, welke met loofhout 
werden beplant. 
Het 3e Regiment Veldartillerie wordt enkele keren als veroorzaker van 
schade aan de beplanting ten gevolge van gehouden schietoefeningen ver-
meld, terwijl het tevens verantwoordelijk was voor het stukschieten van 
een duiker in de hoofdwaterleiding naar de Bruggerijt, in augustus1913. 
Tot slot nog een overzicht van de uitgaven, welke gedurende een bepaald 
jaar (1909) ten behoeve van de ontginningswerken werden gedaan. 
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Geraadpleegde bronnen: 
Administratief archief Veldhoven 1517 - 1921, inventarisnrs. 358 t/m 
362 en 976. 
Administratief archief Veldhoven 1921 - 1945, inventarisnrs. 191 t/m 
193. 
Minuutplan van het kadaster. 

II. VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK IN DE DIN(iBANK ZEELST-VELDHOVEN-
BLAARTHEM 

(uit: Rechterlijk Archief Veldhoven, inv. nr. 9) 

687.a Bl. 20-9-1618 blz. 371/3 

Jan Goorts heeft overgedragen aan Anthonis Adriaens een akker, groot 
5 loopenzaad, gelegen in de parochie St. Lambrechts te Blaarthem (be-
lendende percelen: Goort Adriaens, Goort Adams van Buel, Peeter Jans-
sen, Hendrik van Asperen). De last die er op rust is een bedrag van 7 
gulden, 1 stuiver en 1 oort, te betalen aan de weduwe van Dierick Pee-
ters en aan Jan Cornelis. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

687.b BI. 20-9-1618 blz. 372/1 

Voorwaarde voor bovenstaande overdracht is, dat Anthonis Adriaens be-
looft om Jan Goorts alle kosten, die hij reeds heeft gemaakt voor de 
overdracht, te vergoeden. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

688 8-2-1619 blz. 372/2 

Anneke, weduwe van Jan Aert Francen, vergezeld van haar voogd Jan Pee-
ters, belooft te betalen aan penriek Aert Francen op Maria Lichtmis (2 
februari) 1621 de som van 62 gulden met 64% rente. Hiermede zijn twee 
schuldbekentenissen van Jan Aert Francen, één van 96 gulden en één van 
100 gulden komen te vervallen. 

Schepenen: Michiel Nijssen en Frans Hendricx 

Kwekerij (oppervlakte 0,3 ha.) 
Grondbewerking (ploegen en spitten) 11 ha. 
Beplanting, 10 ha.. 
Aanlegvan zand)wegen, + 700 meter 
Aanleg van waterleidingen, + 2300 meter 
Onderhoud van waterleidingen, + 200 meter 
Stichten en onderhoud van een schuilplaats 
voorvoor de regen 
Aanschaffing en onderhoud gereedschap 
Salaris en reiskosten boswachter 
Diverse uitgaven 

f 24,521 
- 689,831 
- 296,38 
- 62,75 

987,51 
- 67,60 

- 136,60 
- 10,50 
- 100,-- 
- 124,30 

689 25-1-1619 blz. 373/1 

Jan Teuwens belooft de weduwe van Luycas Walravens op Maria Lichtmis 
1621 de som van 7 gulden, zonder rente, te betalen. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

690 Z. 25-1-1619 blz. 373/2 

Evaert Hendricx heeft overgedragen aan zijn zoon Jacop een hofstede, 
waar Jacop op gebouwd heeft, gelegen in Zeelst, ter plaatse genaamd de 
Hey (belendende percelen: Fvaert Hendricx, de gemeen straat). 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

Totaal f 2-500,-- 691 Z. 7-1-1619 blz. 375/1 

Marcelis Cornelis heeft mede uit naam van de overige erfgenamen van 
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Aert Laureijsen, namelijk Claes Jan Wilborts, Adriacn ;.antierts, Lam-
bert Ariëns en Jannen Lenaerts, overgedragen aan Geeraerden Aertszoon 
een huis met de omliggende grond, gelegen in Zoelst, ter plaatse ge-
naamd de Cleijn Eijndhovense Straet (belendende percelen: weduwe Luij-
cas Walravens, Willem Laureijsen, de gemeen straat). 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

692. 4-2-1619 blz. 376/1 

Willem Anthonis belooft aan Hendrick Sijmons op Maria Lichtmis 1620 de 
geleende som van 53 gulden en 2) stuiver terug te betalen, zonder ren-
te. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

693 2. 24-1-1619 blz. 376/2 

Seger Hendricx heeft overgedragen aan Henric Borchouts, pastoor te 
Zeelst, een huis, erf, tuin en boomgaard met het aangrenzende weiland, 
gelegen in Zeelst, ter plaatse genaamd de Berch (belendende percelen: 
Jan Smeets, Jooris Janssen, Dierick van Hoeve, de gemeen straat en het 
perceel waar het van afgescheiden is). Er rusten geen lasten op behal-
ve een cijns van 2 stuivers voor het weiland, te betalen aan jr. van 
Borchgrave. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

694 4-2-1619 blz. 377/1  

Jan Geraerts belooft aan Peter Jacobs op Maria Lichtmis 1625 de som 
van 100 gulden met 64o rente te betalen. Mocht Peter Jacobs het geld 
eerder willen hebben, dan moet Jan Geraerts de som eerder betalen, 
waarbij wel een opzegtermijn van 6 maanden in acht genomen moet wor-
den. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 
Kanttekening: Aan deze belofte is voldaan op 25 maart 1627. 

695 14-2-1619 blz. 377/2 

De weduwe van Yken Roelofs, vergezeld van haar voogd Willem Gijs-
brechts, belooft te betalen aan de minderjarige kinderen van louter 
Willems, vergezeld van hun voogd Roelof Janssen, de som van 50 gulden 
met 34% rente op Maria Lichtmis 1622. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 
Kanttekening: Aan deze belofte is voldaan op 10 april 1630. 

696 7-1-1619 blz. 378/1 

Andries Dierickx en zijn zuster Hendrik beloven gezamenlijk te betalen 
aan Willem, zoon van Andries Daniëls, op 1 januari 1621 de som van 50 
gulden met 64', rente. Als Willem het geld eerder nodig heeft, of in 
het huwelijk treedt, kan hij met inachtneming van een opzegtermijn van 
één jaar eerder over het geld beschikken. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 
Kanttekening: Aan deze belofte is voldaan op 27 mei 1624.  
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697 25-1-1619 blz. 378/2 

Andries Hendricx heeft overgedragen aan Jannen Lamberts het 
hij op 17 mei 1618 van Mercelis Diericx had gekocht. 

land, dat 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

698 25-1-1619 blz. 379/1 

Goyaert Jooris heeft overgedragen aan Andries Diericx en zijn zuster 
Hendrik het groesveld, dat hij op 12 november 1616 van Mercelis Die-
ricx had gekocht. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

699 15-2-1619 blz. 379/2 

Bernaert Aertsen belooft te betalen aan Alit, dochter van Aert Lathou-
wers op Maria Lichtmis 1621 de som van 100 gulden. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

700.a Z. 17-2-1619 blz. 380/1 

Dingen, weduwe van Peeter Adriaens, vergezeld van haar voogd Andries 
Hendricx, heeft conform het op 15 november 1615 opgemaakte testament, 
overgedragen aan Johannes Peeterszoon Bumiëns een schuur met de omlig-
gende grond en aanplant, gelegen in Zeelst, ter plaatse genaamd de 
Valgaten (belendende percelen: weduwe Margriet Aertssen, de bocht, de 
gemeen straat). Aan de Tafel van de Heilige Geest te Zeelst moet hier-
uit jaarlijks een mouder rogge en een daalder worden betaald en aan de 
Tafel van de Heilige Geest te Veldhoven ook een mouder rogge. Aan de 
pastoor van Meerveldhoven moet 3 stuivers worden betaald en aan jonker 
de Borchgrave 6 penningen grondcijns. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

700.b Z. 17-2-1619 blz. 381/1 

Dingen, weduwe van Peeter Adriaens heeft bovendien overgedragen aan 
Johannes Bumiëns een bocht, ook in Zeelst gelegen (belendende perce-
len: kinderen van liuybert Adriaens, Margriet Aertssen, de gemeen 
straat). 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

700.c Z. 17-2-1619 blz. 381/2 

Door Dingen is ten slotte ook nog aan Johannes Bumiëns overgedragen 
een weiland genaamd het Stertjen, gelegen in Zeelst (belendende perce-
len: Margriet Aertsen, Alit Driessen, de bocht, de kinderen Huybert 
Adriaens). 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

700.d Z. 17-2-1619 blz. 382/1 

Johannes Peeterszoon Bumiëns belooft aan Dingen, weduwe van Peeter 
Adriaens, vergezeld van haar voogd Andries Hendriks, onmiddellijk 200 
gulden te betalen en na haar overlijden aan haar kinderen nog eens 700 
gulden met een jaarrente van 61%. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 



703 Z. 

Hendrick Symons 
zijn aandeel in 
dende percelen: 
de Molenstraat). 

Schepenen: 

blz. 383/2 

heeft overgedragen aan Michiel Pauwels de helft van 
een perceel weiland gelegen op Genneper Mucien (helen-
Goort Peeterszoon, Joost Matheusen, Willem Reynders, 

Frans Hendricx en Aert Wilborts 

704 24-1-1619 blz. 384/1 
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700.e Z. 17-2-1619 blz. 382/2 

De 200 gulden zijn door Johannes Bumiëns aan Dingen, weduwe van Peeter 
Adriaens, betaald. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 
Kanttekening: Willem Willems, Peeter Anthonis en Aert Peeters, verkla-
ren uit naam van de minderjarige kinderen van Dingen, weduwe van Pee-
ter Adriaens, de 700 gulden ontvangen te hebben, actum 24 februari 
1620. 

701 Z. 18-2-1619 blz. 382/3 

Dingen, weduwe van Peeter Adriaens, vergezeld van haar voogd Andries 
Hendricx, heeft conform het testament van 15 november 1615, overgedra-
gen aan de kinderen van Adam Janssen een schuur met de omliggende 
grond, gelegen in Zoelst, ter plaatse genaamd de Duynt (belendende 
percelen: Michiel Jooris, Jan Andriessen, de gemeen straat). 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

702 18-2-1619 blz. 383/1 

Jan Lamberts belooft te betalen aan Salomon Wouters op de feestdag van 
Maria Lichtmis 1625 de som van 100 gulden met 6% rente. Beide partijen 
mogen hun overeenkomst opzeggen, waarbij een termijn van een half jaar 
in acht genomen moet worden. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 
Kanttekening: Deze belofte is gecasseerd met consent van beide partij-
en d.d. 2 februari 1639. 
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706 14-1-1619 blz. 385/2 

Hendrick Diericx, Peeter Aertssen en Jan Janssen, echtgenoot van Mar-
griten, dochter van Hendrick Diericx, enerzijds en Frans Adriaens, 
echtgenoot en voogd van Ariaentje, dochter van Hendrick Diericx ander-
zijds, zijn overeengekomen, dat Peeter Aertssen aan Ariaentje een rok 
geeft, gemaakt van 3 el lakenstof (per el 3 gulden) en na de dood van 
haar vader Hendrick Diericx nog eens 3 el voeringstof (per el 24 stui-
vers) en voor een daalder schoenen. Frans Adriaens en zijn vrouw doen 
dan afstand van hun erfdeel van Hendrick Diericx ten behoeve van Pee-
ter Aertssen. Dierick Hendricx doet eveneens afstand van zijn aandeel 
in de erfenis van zijn vader Hendrick Diericx ten behoeve van Jan 
Janssen, die daarvoor aan Dierick 8 gulden betaalt. 
Frans Adriaens en Dierick Hendricx, zwagers van Jan Hendricx, doen ook 
afstand van hun aandeel in de rente van 50 gulden, die Jan van Jooris 
Phlipse uit Stratum ontvangt. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

707 23-2-1619 blz. 386/1 

Willem Hendrik Willems belooft zijn zwager Jan Joosten van Geldrop op 
de feestdag van Maria Lichtmis 1621 de som van 250 gulden te betalen 
met 61% rente. 

Schepenen: Michiel Nijssen en Frans Hendricx 
Zie: 715 

708 27-12-1618 blz. 387/1 

Dierick lewens en zijn vrouw Oda maken hun testament op. Zij laten al 
hun bezittingen na aan hun heide kinderen. Mochten hun kinderen voor-
dien gestorven zijn zonder wettige kinderen na te laten, dan wordt de 
erfenis verdeeld onder de vrienden van de kinderen. Degenen, die een 
aandeel in de erfenis ontvangen, zijn verplicht aan de Tafels van de 
Heilige Geest te Zeelst en Strijp de door de H. Geestmeesters overge-
legde rekeningen te betalen. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

Michiel Jooris heeft overgedragen aan zijn dochter Martijn Michielsen, 
vergezeld van haar voogd Michiel Pauwels, een weiland gelegen in 
Zeelst, ter plaatse genaamd de Duypt (belendende percelen: Adam Jans-
sen, de gemeen straat, Jan Jan Staessen). 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts 

705 24-1-1619 blz. 385/1 

Op 26 juli 1616 waren Rut Peeters en Claes Hendriks overeengekomen, 
dat Claes de weg van de Leyn of Roesers akker niet meer zal gebruiken, 
tenzij dat er een minnelijke schikking zou worden getroffen, waarbij 
Rut Peeters zou beloven langs een perceel land van jr. Berworts, te-
genwoordig jr. Roeloff van Eyck, genaamd het Meesterveld te gaan in 
plaats van over de Roesers akker. Het origineel van deze akte berust 
nu bij jr. Rocloff van Eyck. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts  

709 5-2-1619 blz. 388/1  

Bernaert Geeraerts van Westerhoven doet ten behoeve van Jannen Gijnen 
van Luyksgestel afstand van de 105 gulden die hij volgens een eerdere 
belofte van Willem Hendriks Willems te goed heeft. 

Schepenen: Michiel Dionysen en Frans Hendricx 

710 8-2-1619 blz. 388/2 

Anneke Jan Aert Francen, vergezeld van haar voogd Jan Peeters, belooft 
aan de minderjarige kinderen van Frans Aertsen op de feestdag van Ma-
ria Lichtmis 1622 de som van 109 gulden te betalen met 61% rente. 

Schepenen: Michiel Dionysen en Frans Hendricx 

711 11-2-1619 blz. 388/3 

Jan Jan Henssen en zijn moeder, vergezeld van Michiel Dionysen, haar 
voogd, beloven op de feestdag van Maria Lichtmis 1623 aan Mathijs 
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Aertsen de som van 200 gulden te betalen, met 6:4 % rente. 
Schepenen: Michiel Dionijsen en Frans Hendricx 

Kanttekening: Op 15 september 1620 is 100 gulden voldaan. Op 29 (au-
gustus) 1622 de andere 100 gulden. 

712 Zo.Ve. 28-1-1619 blz. 389/1 

Jan Hendricx heeft overgedragen aan Henric Janssen een perceel land, 
gelegen in Heersse (Zonderwijk-Veldhoven) ter plaatse genaamd de Ras-
ter Bergh (belendende percelen: de kinderen van Michiel Claessen, de 
gemeente en het perceel waar het van afgescheiden is). Aan mr. Suer-
lants te 's-Hertogenbosch moet aan grondcijns 11 stuivers betaald wor-
den en eenzelfde bedrag aan Eersel. 

Schepenen: Michiel Dionijsen en Frans Hendricx 

713 Zo.Ve. 21-1-1619 blz. 389/2 

Hendrick Hendricx heeft overgedragen aan Jacop Tielemans een perceel 
grond, gelegen in Zondervijk-Veldhoven ter plaatse genaamd de Begbroe-
ken (belendende percelen: Jan Bastiaens, de Loop, Rut Janssen). 

Schepenen: Michiel Dionijsen en Frans Hendricx 

714 17-2-1619 blz. 389/3  

Rut Rutten verklaart ontvangen te hebben van Henrica Diericx, vrouw 
van Aert Jacops, de som van 20 gulden. Hiermede is de helft van de 40 
gulden die Aert Jacops en Peeter Janssen eertijds beloofd hadden te be-
talen, afgelost. 

Schepenen: Michiel Dionijsen en Frans Hendricx 

715 23-2-161.9 blz. 390/1 

Jan Joosten van Geldrop, echtgenoot en voogd van Henrica, heeft over-
gedragen het aandeel in de erfenis van Henrica's grootmoeder. Dit erf-
deel bestaat uit gronden, gelegen in Oerle en Zonderwijk-Veldhoven. 
Achterstallige cijns zal Jan Joosten nog betalen tot Maria Lichtmis 
1.1.. 

Schepenen: Michiel Dionijsen en Frans Hendricx 
Zie: 707. 
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718 15-3-1619 blz. 391/2 

Mercelis Janssen, optredende als voogd over de minderjarige kinderen 
van zijn broer Dierick Janssen, heeft overgedragen aan Lijbertjen 
Janssen Denen, zijn zwager, een jaarrente van 45 stuivers, die de kin-
deren ontvangen uit de goederen van wijlen Michiel Peetersen. 

Schepenen: Aert IVilborts en Michiel Pauwels 

III. EEN OERLESE PUT UIT DE TIENDE EEUW 

Het is verheugend te kunnen constateren, dat de vakarcheologen weer 
belangstelling krijgen voor de Brabantse bodem. Dit blijkt uit recente 
en nog lopende onderzoeken van het Archeologisch instituut van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam, van het Intituut voor Pre- en Prote-
historie van de gemeentelijke urdversiteit te :kmsterdam, alsmede van 
het Instituut voor Prehistorie van de Rijksun ,,e,rsiteit te !e.de. 
noemen zijn o.a- de opgravingen op het Krieke-,ehoor te Slado' ie H7S-
1980, die op de Kerkakkers te Hoogeloon naar een koneUe. 
(zie Brabants Heem, 32e jaargang, blz. 10: - e.- )  ce • f e)f(ene 
onderzoek naar de middeleeuwse nederzetting onder d( NeLakhers 
Dommelen (zie Brabants Heem, 33e jaarvang, bi ., 61 en het bie dho- 
yens Dagblad van 4 en 9 juli 1981). 
Zoals bekend mag worden verondersteld, kent care regio echter (-)1, 
meerdere amateur-archeologen. Deze amateurs -etten meestal hun vakge-
noten op het. juiste spoor. Zo ging.het ook met de vondsl., die de heer 
J. Bijnen te Oerle deed. Begin van dit. jaar ontdekte hij op een bouw-
terrein aan de Oude Kerkstraat te Ocrle de resten van een oude houten 
put. Zijn vondst en zijn aandringen in die richting hebben tot gevolg 
gehad, dat de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder:oek een nader 
onderzoek op de vindplaats gaat instellen naar de mogelijke resten van 
een middeleeuws kasteel aldaar (zie Eindhovens Dagb'ad van 21 juli 
1981). 
Het verslag van de bodemvondst door de heer J. Bijnen nemen wij, met 
zijn instemming, gaarne integraal in deze aflevering van Camhonia op. 

De redaktie. 

blz. 390/2 

feestdag 
met 6% 

716 22-2-1619 

Anssem Peeters belooft te betalen aan Laureys Diericx op de 
van Maria Lichtmis 1623 de som van 37 gulden en 10 stuivers 
rente. 

Schepenen: Michiel Pauwels en Aert Wilborts  

VERSLAG BODEMVONDST VAN EEN EIND-TIENDE-LEUWSE PUT TE CERlL 

door J.F.C.M. Bijnen, Clementinalaan 2, Oerle. 

717 21-2-1619 blz. 391/1 

Jan Jacops belooft te betalen aan Dierick Henricx op de feestdag van 
Maria Lichtmis 1623 de som van 100 gulden met 6% rente. 

Schepenen: Michiel Dionijsen en Peeter Wouters  

Uit archiefgegevens weten we, dat het terr&n tegenceer het keg 
bouw van Oerle reeds vanaf de 13e eeuw bewoond is In FRt. begin enn 
die eeuw is er sprake van een vrouwe Clementine, die aan de abdj van 
Floreffe een stuk grond schonk, gelegen ten zuiden kdri haar kasteel, 
om daarop een kerk te laten bouwen (1). Van Oudenhove eeeft rond 4)50 
(2) voor dat kasteel de naam "den Boonberg". Toen waren de schalen van 
de brug, die toegang gaf tot het kasteel, nog  te zien. 
Verder geeft de kadasterkaart van 1832 merkwaardig gevormde waternar-
tijen, die duiden op de resten van grachten . Meer gegevens over de 
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vroege bewoning van dit gebied zijn tot op heden niet bekend. 
In februari van dit jaar werden in het hierboven aangehaalde terrein 
de resten van een waterput gevonden. In juni daaraanvolgend was de re-
konstruktie van deze vondst gereed en werd een datering uitgevoerd. De 
ouderdom kon worden bepaald op circa tien eeuwen. Op de hierna volgen-
de pagina's wordt verslag gedaan van deze bodemvondst. 
Van een verband tussen deze vondst en de bewoners van kasteel "den 
Boonberg" is niets bewezen. De gegevens van deze bewoning werden door 
mij aangehaald om geïnteresseerde instanties er toe te bewegen een ge-
richt onderzoek in te stellen op dit, voor de gemeente Veldhoven moge-
lijk historisch belangrijk, terrein. 
Gaarne vermeld ik nog de medewerking, die ik heb gehad van Professor 
Dr. W.G. Mook van de Rijksuniversiteit te Groningen, en van mijn 
dorpsgenoten J. Beerens, J. van de Wal en F. Klaasen. 

Literatuur:  

- Knippenberg W.H.Th., Waterputten uit de Romeinse tijd, Brabants Heem 
1965, pagina's 75 t/m 92 en 1966, pagina's 11 t/m 14. 

(1) Rijken C. en Bijnen J., Oerle, naar een artikelenreeks in de Sint-
Jansklokken (1934 - 1938), pagina's 23 en 79 (1977). 

(2) Van Oudenhove J., Een Nieuwe ende eermeerdere Beschrijvinge van de 
Meijerije van 's-Hertoghenbossche, pagina 58 (1670). 

VONDSTOMSTAND1GHEDEN 

Ten noorden van het R.K. kerkgebouw te Oerle, aan de overzijde van de 
weg, wordt binnen afzienbare tijd door de'gemeente Veldhoven een plein 
aangelegd, dat het karakter van een dorpsplein moet krijgen. Aan de 
noordzijde van dit terrein is men momenteel bezig met de bouw van enke-
le woonhuizen. In februari van dit jaar stootte men tijdens graafwerk-
zaamheden ten behoeve van deze huizen op de resten van een houten put. 
Deze resten werden door een graafmachine naar hoven gehaald en konden 
door tijdig overleg worden gespaard. De langste delen hadden een leng-
te van 1.70 m en de onderkant bevond zich op een diepte van circa 4,5m 
onder het maaiveld. Binnen in de put werd een grijze slib aangetroffen, 
waarschijnlijk de resten van leem en graszoden, die werden gebruikt om 
het bovenste gedeelte van de put af te zetten. Onderzoek naar scherven 
e.d. leverde niets op. Dit onderzoek werd echter zeer bemoeilijkt door 
het vollopen van de graafkuil met grondwater en het inzakken van de 
weke leemlaag. Wel werden nog twee stukken hout gevonden met daarin 
mogelijk slijtgleuven. Die zouden dan afkomstig kunnen zijn van een 
hijswerktuig. Al het aangetroffen hout was aan de buitenkant spons-
achtig van verzadiging door grondwater. 

REKONSTRUKTIE 

Na zorgvuldige bescherming tegen openvriezen en verwijdering van het 
aangekleefde leem, kon eind maart met de rekonstruktie worden begon-
nen. Eerst werd duidelijk, dat de zijvlakken van de houten delen waren 
gevormd door afschuiving in de langsrichting van de vezels. Er bestaat 
geen twijfel over, dat dit moet zijn gebeurd tijdens het naar hoven 
halen van het hout met de graafmachine. Ook moeten toen enkele stukken 
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in dwarsrichting zijn afgebroken. Verder bleek, dat het hout op na-
tuurlijke wijze, door afsluiting in de leemlaag, goed was gekonser-
veerd. 
Na samenstelling van de delen werd vastgesteld, dat de put heeft be-
staan uit een uitgeholde eiken boomstam uit één stuk. Aan de onder-
zijde is duidelijk zichtbaar, dat de boom is gekapt. Verder komen aan 
één kant in de zijwand twee schuin tegenover elkaar aangebrachte gaten 
voor, met een diameter van 3,5 cm. De funktie hiervan is nog onduide-
lijk. Mogelijk heeft men door samenbinden met twijgen een scheuring 
tijdens het uithollen van de stam willen voorkomen. De waterhoogte 
in de put tijdens gebruik is zichtbaar in de nerfwerking van het hout 
en bedraagt circa 80 cm. 
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DATERING 

Voor een onderzoek naar de ouderdom en datering werd kontakt opgenomen 
met de Rijksuniversiteit te Groningen. Professor dr. W.G. Mook, hoofd 
van het Laboratorium voor Algemene Natuurkunde, bood aan een C14-date-
ring uit te voeren. Deze meting vond plaats in juni 1981. De uitslag 
hiervan is vastgelegd onder nummer GrN-10443 en geeft een ouderdom van 
955 + 25 BP, dit wil zeggen 955 jaar + 25 jaar gerekend vanaf 1950. 
Dit geeft een historische datering van ongeveer anno 970 - 1020. 
(Vergelijkende ervaringscijfers geven aan, dat hier misschien 30 jaar 
moet worden bijgeteld.) 
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IV.  HET GEMEENTEWAPEN VAN BEST, ofwel: DE AANHOUDER WINT 

 

door P.A. Gondrie, gemeentesecretaris van Best 

(vervolg) 

In maart 1961 werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goed-
keuring verleend aan een gemeenschappelijke regeling tussen de ge-
meenten Best, Oirschot en Veldhoven tot vorming van een streekarchi-
variaat. 
De heer J.P. Rogier, de eerste streekarchivaris deed in 1962 op ver-
zoek van het gemeentebestuur nog eens een poging bij de Hoge Raad 
van Adel, om de Bestse wapenkwestie tot een oplossing te brengen. 
Toen bleek, dat het standpunt van dit college ten aanzien van het op-
nemen van heiligenfiguren in wapens zich niet gewijzigd had, besloot 
het college van burgemeester en wethouders geen verdere stappen te 
ondernemen. 
Inmiedels kwam ook de wens naar voren om te kunnen beschikken over 
een gemeentevlag, mede in verband met de officiële opening van het 
nieuwe gemeentehuis in juni 1962. In het raadsbesluit van 24 april 
1962 is de afbeelding hiervan omschreven als volgt: 
"Rechthoekig, bestaande uit twee horizontale banen van gelijke breed-
te, de bovenste baan goud en de onderste baan zwart, in het midden 
over beide banen een ruit van rood, waarin een Latijns kruis van zil-
ver en drie appels van goud boven de top en de beide armen van het 
kruis." 
De banen van goud en zwart zijn overgenomen uit de vlag van dc ge-
meente Oirschot. Zij komen bovendien overeen met de wapenkleuren van 
het hertogdom Brabant en het kwartier Kempenland, waartoe ook het 
grondgebied van Best heeft behoord. Sint Odulphus heeft symbolisch  
in deze vlag de centrale plaats gekregen. Het kruis van de geloofs-
verkondiger is omgeven door de drie gouden appels, die hij volgens 
de legende van Maria gekregen heeft en waarmee hij meestal wordt af-
gebeeld. De ruit, waarin deze symbolen zijn geplaatst, is slechts om 
esthetische redenen opgenomen. Met veel voorbehoud mag Lierin nog 
een herinnering worden gezien aan de patricische familie van Best, 
waarvan leden in de magistraat van 's-Hertogenbosch en in de illus-
tere Onze Lieve Vrouwe Broederschap gezeteld hebben. Deze nmnilie 
voerde in rood drie zilveren ruiten. 
Het officieel gebruik van het gemeentewapen met de afbeelding van dc 
H. Odulphus ging onverminderd voort. Toch was dit geen bevredigende 
situatie. Ikzelf - in 1960 tot gemeentesecretaris benoemd - vond het 
bovendien vervelend in uitgaven over gemeentewapens steeds maar te 
moeten lezen, dat deze gemeente een van de zeer weinige gemeenten in 
ons land was, die nog niet over een eigen wapen bechil,te. 
In 1969 zou het feit worden herdacht van het 150-jarig bestaan van 
Best als zelfstandige burgerlijke gemeente. Reden voor burgemeester 
en wethouders om (eindelijk) te komen tot het aanvaarden van een door 
de Kroon goedgekeurd wapen. De opvolger van de heer Rogier, streekar-
chivaris W. Klaasen, bracht tweemaal een bezoek aan de Hoge Raad, wtt 
resulteerde in het volgende wapenvoorstel: 
"Gevierendeeld door een smal kruis van keel; het eerste en vierde van 
sabel beladen met een klimmende leeuw van goud getongd en geaageld van 
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keel; het tweede en derde van zilver beladen met een klimmende dubbel-
staartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud; over alles 
heen een hartschild van goud beladen met een appel van keel, het 
schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladen en 2 paarlen." (Sabel 
is de heraldische term voor zwart en keel die voor rood.) 
Dit ontwerp leunde duidelijk aan tegen het oude Heerlijkheidswapen 
van Oirschot-Best (het vier leeuwen-wapen van de Hertog van Brabant 
en Limburg als Heer van Oirschot-Best). De andere componenten (kruis 
en hartschild met wapen) symboliseerden de figuur van St. Odulphus 
(ontwerp 3). 
De rijksarchivaris Dr. L. Pirenne, hierover geraadpleegd, adviseerde 
in het wapen een of meer blazoenen van de vroegere halfheren van Oir-
schot-Best op te nemen en achtte overigens het voorstel esthetisch en 
praktisch zeer geslaagd (ontwerp 2). 
In principe kon de Hoge Raad een dergelijke visie heraldisch gezien 
zeer waarderen, maar vreesde echter een tekort aan eenvoud en estheti-
ca. Bovendien werd de appel in het hartschild achteraf als minder ge-
lukkig gekwalificeerd. Daar kwam nog bij, dat ook de gemeente Oirschot 
in overleg was over een nieuw heraldisch verantwoord gemeentewapen. 
Daarom zag de Hoge Raad gaarne een aanleuning aan het wapen van Oir-
schot, te weten de gecombineerde blazoenen van Brabant en Limburg, 
maar dan overdekt met een smal kruis van keel, symboliek van de ge-
loofsverkondiger Odulphus (ontwerp 1). 
Al met al al veel symbolisch wapengekletter, terwijl de gemeenteraad 
van Best zich hierover nog moest uitspreken. Dit college liet er geen 
enkele twijfel over bestaan, dat het op historische gronden slechts 
wenste mede te werken aan een bevestiging door de Kroon van het ge-
bruik van het gemeentewapen, dat deze gemeente sinds haar afscheiding 
van Oirschot had gevoerd, dus met de afbeelding daarop van de H. Odul-
phus. De wapenkwestie werd hiermede wederom ad acta gedeponeerd. 
Het bezoek, dat "moeder Oirschot" aan "dochter Best" bracht met een 
officiële ontvangst van het gemeentebestuur van Oirschot in de burger-
zaal van het gemeentehuis, was een van de hoogtepunten van het pro-
gramma 150 jaar gemeente Best. Er werd een heuse vredespijp gerookt en 
een glaasje brandewijn met suiker gedronken, ten bewijze dat het jaren-
lange geruzie over de "boedelscheiding" en het afpalen van de nieuwe 
gemeentegrens nadat Best tot een afzonderlijke gemeente was verklaard, 
vergeven en vergeten was. Hoe kon het ook anders: De nabuurschap tussen 
beide gemeenten was al vele, vele jaren goed. Voorlopig pas op de 
plaats. 
Er waren wel andere zorgen, maar het onbevredigend gevoel bleef en ik 
kon en wilde ook niet de wapenkwestie als afgedaan beschouwen. 
In april 1978 werd ambtelijk informeel contact opgenomen met de heer 
Dr. 0. Schutte, secretaris van de Hoge Raad van Adel, aan wie alle in 
het verleden over deze aangelegenheid gevoerde correspondentie met de 
overige relevante stukken in copie ter inzage werden gezonden. Hij zeg-
de toe, na kennisneming hiervan, te zullen nagaan of alsnog een goed-
gekeurd gemeentewapen mogelijk zou zijn, gelet on de mededeling van 
burgemeester en wethouders, dat het standpunt van de gemeenteraad, laat-
stelijk in 1969 uitgesproken, nog steeds werd onderschreven. 
Bij brief van 7 januari 1980 deelde het hoge college mede: " De raad 
heeft aandachtig alle stukken, die sedert 1949 met betrekking tot een 
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mogelijk wapen voor Uw gemeente zijn geproduceerd, bestudeerd en is 
tot de conclusie gekomen, dat een uit historisch oogpunt aanvaardbaar 
wapen, dat afwijkt van het thans door Uw gemeente officieus gevoerde, 
niet wel te bedenken valt. Mede om deze reden zal de raad instemmend 
adviseren bij een verzoek Uwerzijds aan Hare Majesteit de Koningin, 
dat kan worden aangevraagd volgens de bepalingen van bijgaand Konink-
lijk Besluit, tot verlening van een wapen met als omschrijving: in 
keel de Heilige Odulphus van zilver, het schild gedekt met een gouden 
kroon van drie bladeren en twee parels." 
In hun voorstel aan de gemeenteraad van 1 april 1980 tot het vaststel-
len van een wapen voor de gemeente Best, zeggen burgemeester en wet-
houders met grote voldoening daarvan te hebben kennisgenomen. 
In zijn vergadering van 27 mei 1980 complimenteerde de raad allen, die 
voor deze erkenning geijverd hadden en besloot dan ook gaarne de Kroon 
te verzoeken dit wapen aan deze gemeente te verlenen, casu quo deze 
gemeente in het gebruik daarvan te bevestigen. 
Tot mijn schrik zie ik, dat in het eerste deel van mijn verhaal (edi-
tie nr. 41/april 1981 Campinia) is vermeld, dat dit wapen pas in no-
vember 1980 aan de gemeente Best is verleend. Dit is niet juist. Het 
Koninklijk Besluit is gedagtekend: Tavarnelle, 23 juli 1980 (get.) 
Beatrix. Het bijbehorende wapendiploma, afgegeven door de Hoge Raad 
van Adel, is gedagtekend 3 november 1980. Het jaar, waarin de gemeente 
en de gemeenschap van Oirschot met zoveel luister "1500 jaar Oirschot" 
vierden, een jaar lang. 
Het gemeentebestuur van Best ging op vriendschapsbezoek en bood een 
tweetal zitbanken aan nabij het zo mooi gerestaureerde St. Odulphus-
kapelletje, aldaar. 
Beide gemeenten hebben zo hun herinnering aan deze heilige, die om-
streeks 775 na Christus "uit eene edele stamme onder de Franken" in 
Best werd geboren. Zijn geboortehuis zou hebben gestaan op de plaats 
waar nu de Oduiphuskerk in Best staat. 
Omstreeks 805 was Sint Odulphus de eerste pastoor van Oirschot. Zijn 
pastoraat was van korte duur, want de bisschop van Utrecht, Fredericus, 
benoemde hem tot kanunnik van het Utrechtse kapittel. Later werd hij 
naar Friesland gezonden, waar hij door zijn voorbeeld en prediking de 
naam verwierf van Apostel der Friezen. 

(slot) 
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V.  VAN BONDSGEBOUW NAAR GEMEENTEHUIS 

  

VI.  ENKELE ZOENEN IN OIRSCHOT 

 

      

door Toke van de Ven-Lommers 

   

door J. Uiten 

 

Zo B. en W., dat is het nou, 
Daar staat het prachtig nieuw gebouw. 
We hadden niets te vrezen, 
We hebben niet vergeefs gewacht, 
Er is gewerkt met man en macht, 
Er is iets moois verrezen. 

Dit kwam er voor ons uit de bus, 
Gemeentehuis, zo heet het dus. 
Het past in de omgeving 
Die rijk nog aan historie is, 
Die ons doet denken heel gewis 
Aan vroegere beleving. 

De burgemeester schreef dit neer: 
"We kunnen nu gaan jubelen weer". 
Wij willen 't onderstrepen, 
Wij geven hier van hulde blijk, 
Met zo'n gebouw zijn wij zo rijk, 
Dat hebben wij begrepen. 

Hier is een knap stuk werk verricht, 
't Is een harmonisch evenwicht. 
En als we binnentreden, 
Dan worden wij ons wel bewust: 
Het interieur, dat stemt tot rust, 
Van boven tot beneden. 

Het is ons allen zeer veel waard, 
Ook d'ambtenaren, uiteraard. 
Die rustig komen werken, 
Zij voelen zich al heel goed thuis, 
In dit zo mooi gemeentehuis, 
Dat is al goed te merken. 

  

De hier bedoelde zoenen of zoen-accoorden zijn in oorsprong afkomstig 
uit de Germaanse rechtsopvatting. Vooral moord of doodslag op een be-
paalde persoon bracht twee families in een gespannen verhouding met el-
kaar. De familie van het slachtoffer voelde het als haar plicht hun fa-
milielid te wreken op de dader of een lid van diens familie. Dit gaf 
dan aanleiding tot schier onuitroeibare veten, die vele slachtoffers 
konden meeslepen. Het was een zaak van algemeen belang, dit te voorko-
men en daarom drongen verstandige leiders, die het algemeen belang 
voorop stelden, aan om dergelijke zaken door onderhandelingen tussen 
de families te regelen, zodat op een andere wijze door de dader en zijn 
familie genoegdoening werd gegeven aan de familie van het slachtoffer. 
Hieruit ontstond het 'weergeld", een geldelijke vergoeding die de ba-
sis vormde van een dergelijke genoegdoening. Dit weergeld varieerde 
naar de status van het slachtoffer en werd door het gebruik geregeld. 
Daarnaast lag het voor de hand ook een vergoeding te vragen voor de ge-
maakte kosten. 
Toen West-Europa christelijk was geworden, kwam de gedachte op om naast 
de materiële vergoeding ook een geestelijke vergoeding te vragen, een 
geestelijke hulp aan de ziel van de overledene. 
Naast materiële en geestelijke vergoeding kwam bij elke zoen ook het 
element van schulderkenning aan bod, soms in de uitdrukkelijke vorm van 
vergiffenis vragen, maar altijd in het vermijden van irritatie van de 
familieleden van het slachtoffer door de dader, het "wijken", waarover 
aanstonds meer. 
De bedoeling en het effect van de zoen om veten te voorkomen steunt op 
de volgende grondgedachten. De benadeelde familie is meer gebaat met 
een schikking dan met een straf. Straf kan misschien enigszins ogen-
blikkelijke haatgevoelens onderdrukken, maar de familie van het slacht-
offer blijft zitten met bijvoorbeeld een weggevallen kostwinner. Een 
bijdrage in het levensonderhoud kan dan het leed enigermate verzachten. 
Ook het rechtsgevoel wordt in een tijd van zeer sterke familiebanden 
meer bevredigd als heel de familie van de dader - alleen kon hij het 
nooit opbrengen - hielp om het geleden verlies wat te vergoeden.2  
Omdat een zoen-accoord meer geschikt was dan straf om veten te voorko-
men, gingen zowel kerkelijke als wereldlijke autoriteiten aandringen op 
het bereiken van een accoord. Het was voor de hand liggend, dat zij dan 
ook op de eerste plaats bereid moesten zijn om de moeilijke taak van 
"peysmaker" (vredestichter) op zich te nemen. In verschillende steden, 
waar door het samenwonen van een groter aantal mensen in een beperkt 
gebied meer moeilijkheden voorkwamen, heeft dit geleid tot de aanstel-
ling van vaste peysmakers in overheidsfunctie.3  
Oorspronkelijk hadden de zoen-accoorden betrekking op gevallen van 
moord en doodslag. Later breidden zij zich ook uit over andere zaken, 
zoals verwonding en mishandeling en zelfs over civiele zaken.' Maar men 
ging weldra ervaren, dat bij een deskundige rechtbank dergelijke kwes-
ties effectiever en met minder rompslomp behandeld konden worden. Voor 
gevallen van moord en doodslag bleef de zoen-procedure echter zeer lang 
in zwang.' 

  

  

  

Het staat daar stevig, stoer en sterk, 
Langs onze mooie grote kerk. 
Wat kan het beter wensen? 
Zo zal dit huis dan openstaan, 
En kunnen wij er binnengaan, 
Wij, Oirschots eigen mensen. 

 

Zo is het gerealiseerd, 
En heel wat geld geinvesteerd. 
Het ongemak geleden, 
Dus B. en W. en heel het stel, 
Ik wil hier zeggen: "Dank je wel", 
"Ons Oirschot is tevreden". 
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De zoen-accoorden werden tot stand gebracht in een overleg van verte-
genwoordigers van beide partijen onder leiding van een zoen-commissie. 
Deze commissie bestond in sommige steden uit peysmakers, die van over-
heidswege benoemd waren; in andere gevallen werden zij door de par-
tijen in onderling overleg aangewezen of aanvaard op voorstel der 
overheid. Dikwijls wees iedere partij een gelijk aantal peysmakers 
aan. De onderhandelingen konden gevoerd worden door de vertegenwoor-
digers der partijen in een gezamenlijke vergadering onder leiding van 
de commissie, maar dikwijls zal de commissie, om moeilijkheden te voor-
komen, met de partijen afzonderlijk overlegd hebben. Soms moest een fa-
milie onderling overleggen en werden de voorstellen en antwoorden 
schriftelijk bij de commissie ingediend. Het werd dan een zeer tijdro-
vende procedure. 
Aan het einde van het overleg werd een officiële akte opgemaakt, waarin 
alle afspraken werden vastgelegd. De afspraken van een zoen-accoord 
hadden een absolute bindende kracht en op overtreding stond een zeer 
zware sanctie. Dit is in de akten dikwijls aangeduid met "te suenen 
rechte en te suenen bruecke". Verder waren de beloften ook nog "reali-
ter" (zakelijk) afdwingbaar door beslaglegging op goederen voor de 
schepenbank. Dit wil overigens niet zeggen, dat afspraken later niet 
meer veranderd konden worden. In principe was in het Germaanse recht 
alles "te regelen" met instemming van beide partijen, als daar reden 
toe was. 
Een zoen-accoord omvatte verschillende elementen, waarvan de wezenlijke 
steeds aanwezig waren, maar waarvan bijkomstige onderdelen konden ont-
breken. Dikwijls waren ook verschillende elementen in één bepaling sa-
mengevat. 
Hier volgt eerst een schematische indeling, waarna enkele onderdelen 
nog apart verduidelijkt worden. 

Elementen in een zoen-accoord 
A. Het uitspreken van de verzoening 
B. De voorwaarden: 

1.  Materiële vergoeding 
a. Zoengeld (weergeld) 
b. Bijdrage in de kosten van ' de uitvaart 

het onderhoud van nabestaanden 
de zoen-commissie 

2.  Geestelijke hulp aan de overledene 
a. Zielmissen 
b. Kloosterwinning 
c. Bedevaarten 
d. Offeren in de kerk (kaarsen) 
e. Aalmoezen (spynden) 
Schulderkenning 
a. Vergiffenis vragen 
b. Wijken. 

Ad B.2.h. Kloosterwinning betekende, dat men de ziel van de overledene 
deed opnemen in de broederschap van een of ander, of meerde-
re kloosters, waardoor zij geacht werd in hun gebeden en 
goede werken te delen. Het klooster gaf een bewijs voor deze 
opneming in zijn broederschap af. Daar hoorde dan wel een 
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materiële vergoeding aan het klooster tegenover te staan.' 
Ad B.2.c. Bedevaarten hebben lange tijd een grote rol gespeeld in 

zoen-accoorden en zijn waarschijnlijk via deze weg in de 
rechtspraktijk van vele steden in de Nederlanden terecht ge-
komen, voornamelijk in het Zuiden en vandaar uit in het Wes-
ten.' Parallel met een groeiende secularisatie en verminde-
ring van religieus besef werd de bedevaart eerst afkoopbaar 
en verdween daarna geleidelijk uit de zoen-accoorden en de 
stedelijke rechtspraktijk.' 
In de zoen-accoorden hadden bedevaarten een meerledige bete-
kenis. De dader werd enige tijd uit de gemeenschap verwij-
derd, waardoor de gemoederen wat konden bekoelen. De geeste-
lijke vruchten van de bedevaart, waaronder de aflaat hoog 
werd aangeslagen, waren voor het slachtoffer. De langdurige 
inspannende voettocht gaf het gevoel, dat men echt iets deed 
voor het slachtoffer en benadrukte zo het verzoenend karak-
ter van de straf.' 
Evenals trouwens zielmissen en kloosterwinning komen bede-
vaarten niet voor in de hier gepubliceerde zoen-accoorden.' 

Ad B.2.e. Ook aan aalmoezen kende men grote waarde toe voor het ziele-
heil van de overledene. Bovendien bestond het gebruik, dat 
vooraanstaande, kapitaalkrachtige mensen bij gelegenheid van 
een uitvaart met name brood uitdeelden aan de armen. Dat 
stond goed. Nu verschafte de familie van de dader het graan 
of brood en soms toespijs; de familie van de gedode deelde 
het uit en oogstte daardoor dankbaarheid en achting van de 
armen. 
Er waren natuurlijk nog Meer manieren van geestelijke hulp 
aan de overledene mogelijk, maar de meest voorkomende zijn 
in het schema opgenoemd. 

Ad B.3.b. Het uitdrukkelijk vergiffenis vragen komt in de voorliggende 
accoorden niet aan bod, maar des te meer het wijken, soms 
zeer nauwkeurig omschreven. Ook dit wijken had een meerledi-
ge betekenis. Het hield schulderkenning in en ook straf, 
want het was een vernedering. Bovendien had het als bedoe-
ling door het vermijden van alle aanleiding het ontstaan van 
veten te voorkomen. Soms hield het gehele of gedeeltelijke, 
blijvende of tijdelijke verbanning buiten het dorp in. Mees-
tal mocht men dan nog wel "gastgewijze" daar komen. Degene, 
die moest wijken, diende op de openbare weg of in openbare 
gelegenheden aanstonds uit de ogen van de nabestaanden van 
de gedode te verdwijnen. 

DE VIER STUKKEN 

De publikatie van de voorliggende stukken is een vrij willekeurige 
greep. Zij tonen wel aan, dat ook op dit punt geen verschil bestond 
tussen de vrijheidsrechten van een "vrijheid" en die van een "stad". 
Bij de oudste vrijheidsrechtverleningen (eigenlijk ten onrechte stads-
rechten genoemd) vormde het privilege, om veten te mogen zoenen, een 
belangrijk punt, waaraan de vrijheden ook in later tijd strikt vast-
hielden ten teken, dat zij een zelfbestuursrecht hadden." Anders dan 
in processen had de hertogelijke of heer-lijke ambtenaar, de schout, 
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daar geen functie. Duidelijk stond in een dorpse gemeenschap als Oir-
schot de zoen-procedure dichter bij haar oorspronkelijke karakter dan 
in de grotere steden, waar zij meer gereglementeerd en geinstitutiona-
liseerd was. 
Drie van de vier doodslagen hebben zich voorgedaan in het tijdsbestek 
van een goed jaar, de eerste enkele tientallen jaren eerder. Elke af-
spraak heeft zijn eigen karakter. 
Daar de tekst vrij gemakkelijk te volgen is, wordt geen samenvatting 
gegeven voorafgaande aan elk stuk, maar een kort commentaar erna. 
De bedoeling was meer het wekken van interesse dan het presenteren van 
het resultaat van een studie. 

NOTEN: 

Dr. J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, Amsterdam 1978, blz. 
52 
Van Herwaarden, a.w. blz. 51. 
R.C. van Caenegem, Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaan- 
deren van de XIe tot de XIVe eeuw, Brussel 1956, blz. 302 
In de Oirschotse schepenprotocollen van de vijftiende eeuw komen 
contracten voor over civiele zaken, die in een zoen-commissie be- 
slist waren. 
Van Herwaarden, a.w. blz. 51 
Het rechtsboek van Den Briel beschreven in vijf tractaten door Jan 
Mathijssen, ed. J.A. Fruin en M.S. Pols (Oud Vaderlandsche rechts- 
bronnen I. 1.), 's-Gravenhage 1880, blz. 225 e.v. 
Van Herwaarden, a.w. blz. 6 e.v. 
Van Herwaarden, a.w. blz. 18 e.v. 
Van Herwaarden, a.w. blz. 14 
In enkele oudere zoen-accoorden opgenomen in de Oirschotse schepen- 
protocollen rond 1468 komen wel bedevaarten voor. 
Van Herwaarden, a.w. blz. 64. 

MINUUT-AKTE VOOR SCHEPENEN VAN OIRSCHOT - 1566 MRT. 25. 

S.A. Noord-Kempenland, Rechterlijk archief van Oirschot, voorl.nr.4364. 

Alsoe zekeren twist ende gescille opgestaen ende geresen is tusschen 
den vrinden ende magen in den naeme van de onmundige kinderen wijlen 
Wouter zoen Diricks Aerts Stockelmans ter eenre ende Goyaerden, zoen 
wijlen Huybrecht Rosters, misdadiger met sijnen vrinden ende magen ter 
andere syden, ter cause van zekeren nederslach gedaen ende geperpe-
treert (God beter't) in den persoen wylen Wouters voirscreven, wiens 
ziele God genadich sy, etc. Soe hebben dyenaengaende die voirscreven, 
te weten Dirick Aert Stockelmans in den naeme van de voirscreven onmun-
dige kinderen met syne vrinden ende Goyaert Huybrechts voirscreven hen 
gesubmitteert in heeren Arden Anthonissoen van Vechel, Machielen Gee-
ritszoen van der Vlueten ende Roelanden van der Ameyden, ter instantie 
van Diricken voirscreven daertoe versocht, ende in heeren Henricken 
Harnasmakere, Jannen Aert Scheyntkens ende Adriaenen van der Heyden, 
ter instantie van Goyaerden voirscreven daertoe versocht, als minne-
lycke ende eendrechtelicke peysmakeren omme daeraff een vuytspraecke 
te doen, weicke achtervolgende hebben die voirscreven peismakers daer- 
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aff een vuytspraecke gedaen in manieren hierna volgende. 
In den iersten als dat Dirick Aert Stockelmans ende met hem Aert syn 
zoen ende andere vrinden ende magen voer hen celven ende voer den 
voirscreven onmundige kinderen sullen ter eeren Gods ende synder bitter 
passie den voirscreven Goyaerden het delick ofte feyt by den selve Goy-
aerden gedaen vergeven. 
Ten anderen dat Goyaert, misdadiger voirscreven, sal gehouden syn den 
voirscreven Diricken, syne kinderen ende andere vrinden te derde leede 
bestaende (tot de derde graad verwant) te wycken in alle wegen ende 
herbergen na suenen recht, wel nochtans verstaende indyen die voirscre-
ven Goyaert in eenige herberge saet ende dronck, ende eenige van de 
voirscreven vrinden aldaer geraeckten te compareren, dat hy in dye ge-
valle syn kan biers oft wyns mach vuytdrincken ende daerna wycken. 
Ten derde sal Goyaert, misdadiger voirscreven, gehouden syn te blyven 
metter woen vuyter vryheyt van Oirschot eenen termyn van vyff jaeren, 
ingaende van den tyde dat feyt voirscreven is gesciet, vutgenoemen 
gastgewyse ende daerenboven (na die termijn) noch te blijven metter 
woen vuytten hertgangen van Verrenbest, Naestenbest ende Arle totter 
lopende straet toe tot Straten eenen gelycken termyn van vyff jaeren 
ingaende soe haest die voirscreven andere vyff jaeren sullen wesen ge-
expireert. Ende nadyen die voirscreven thien jaeren sullen wesen geëx-
pireert, soe sal Goyaert voirscreven metter woen moegen trecken ter 
plaetsen hem gelegen sal wesen. 
Ten vierden sal die voirscreven Goyaert gehouden syn te geven tot 
laeffenisse van der zielen des voirscreven Wouters seven lopen roggen, 
een sester erweten, een hondert harincken ende een halff ton biers omme 
daermede te spynden, soe wanneer Diricken voirscreven gelieven sal ende 
noch daerboven te betaelen alles geens op huyden datum van desen ter 
cause van dese vergaderinge verteert sal wordden. 
Ende tot meerder leetwesen van 't geens voirscreven is soe sal Goyaert 
voirscreven gehouden syn te betaelen tot behoeff van de voirscreven 
onmundige kinderen de somme van ses ende dertich suenderguldens na zoe-
nen recht binnen jaers, wel nochtans verstaende, nadyen den lesten ter-
mijn binnen jaers vervallen sal wesen, soe sal van dyen dach aff te re-
kenen Willem Wouter Jacops geloven als schuldenaer nrincipael tot be-
hoeff van den voirscreven onmundige kinderen de somme van achtien Karo-
lus gulden te twintich stuvers te betaelen van Onser Liever Vrouwendach 
annuntiationis anno seven ende sestich over drye jaeren met drye ende 
twintich d'alven stuvers elck jaer te pacht ende den iersten pacht op 
annuntiationis acht ende sestich ende alsoe voirts van jaere tot jaere 
geduerende die voirscreven drye jaeren. 
Alle welcke punten ende artikelen die voirscreven Dirick Aert Stockel-
mans, Aert zyn zoen ende andere vrinden ter eenre ende Willem Wouter 
Jacobs in den naeme van den voirscreven Goyaerden met syne vrinden ter 
andere syde hebben gelooft te onderhouden na suenen recht onder verbin-
tenisse van hunnen persoenen ende guederen hebbende ende vercrygende. 
Actum den 25en meert anno ses ende sestich. 
Testes: Jan Aerts Scheyntkens, Adriaen van der Heyden et Vlueten, sce-
penen in Oirschot. 

Commentaar. 

De commissie. 
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Het vermoeden is gewettigd, dat van overheidswege nogal druk is uitge-
oefend om tot deze zoen te komen. Alle leden van de zoencommissie im-
mers hadden een functie. Ter instantie van de familie van het slacht-
offer traden drie personen op. 
De eerste was Ard Anthoniszoen van Vechel, die ons wel niet verder be-
kend is, maar de aanduiding "heer" geeft te verstaan, dat hij priester 
was. Waarschijnlijk was hij de primissarius van Best (de priester, die 
daar 's zondags de eerste mis opdroeg). 
De tweede, Machiel van der Vleuten, was schepen en Roeland van der 
Ameyden was secretaris; de minuutakte is ook van zijn hand. 
Ter instantie van de dader traden op Henrick Harnasmakere, pastoor van 
Best'', Jan Aert Scheyntkens en Adriaen van der Heyden, beiden schepe-
nen.

13 
 

De zoen. 

A. De uitspraak van de verzoening wordt, zoals gewoonlijk, vooropge-
steld en duidelijk gemotiveerd. 

B. De voorwaarden. 

1.a. Zoengeld. 
Binnen een jaar moet betaald worden 36 gulden, daarna moet de 
voornaamste onderhandelaar van de familie gedurende 3 jaar een 
rente betalen van 221 stuiver, alsof hij 18 gulden van hen ge-
leend had. 

b. Misschien is dit laatste bedoeld als bijdrage in de kosten van 
levensonderhoud van weduwe en kinderen. 
De kosten van de zoencommissie zullen betaald worden. 

2. Voor de geestelijke hulp aan de overledene wordt alleen een spyn-
ding aan de armen geëist. (d) 

3. Het wijken is uitvoerig geregeld, wat in een kleine agrarische 
gemeenschap als Best wel gewenst was: verbanning uit Oirschot 
voor 5 jaar, daarna nog 5 jaar uit de oostelijke helft van Oir-
schot, namelijk uit Best en Straten tot de lopende straat, nu 
Lopense straat, die steeds gold als een territoriale middende-
ling van Oirschot. Het verdere "wijken" duurde levenslang. Inte-
ressant en toch heel menselijk is de bepaling over ontmoetingen 
in de herberg. 

NOTEN: 

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 
deel III. St.-Michielsgestel 1872, blz. 266. 

13 

 De drie schepenen worden aan het einde der akte als getuigen ge-
noemd in hun functie. 

MINUUT-AKTE UIT HET SCHEPENPROTOCOL VAN OIRSCHOT - 1608 MRT. 7 
R.A.N.B., R.A. van Oirschot R. 146.8  blz. 242. 

Alsoe seeckere questie ende twist is geresen tusschen den vrienden ende 
maegen van wylen Claes Lambrechtssen ter eenre ende de vrienden van 
Peeter Louis Peterssen ter andere syden ter cause van seeckeren neder-
slach geperpetreert deur toedoen van den voerschreven Peeter in den 
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persoone van den voerschreven wylen Claes Lambrechtssen, wiens siele 
Godt genadich sy, ende omme den selven twist ter neder te leggen ende 
eenen soene te maecken, soe syn voer ons schepenen gecommen Lambrecht 
Lambrechtssen mit synen soone, vadere des delinquants (schrijffout: 
hij is vader en zijn zoon broer van het slachtoffer) ende broedere, 
geassisteert mit heer Henrick Verbeeck, presbyter (priester) ende vi-
carius tot Oerschot, Marcelis Walravens, Jan Phlips Stanssen ende Lam-
brecht Bressers, syne naeste vrienden, ter eenre syden, ende Louis 
Peterssen ende Jan Aerts, respective vaeder ende oome van den voer-
schreven delinquant, in den naeme van den selven ter andere syden, en-
de hebben doer tusschen snreecken van myn Eerweerdige heere den Pas-
toir van Oirschot, meester Willem van den Ven ende meester Dirick 
Toorkens, als goede mannen daertoe ten wedersyden vercoren ende geno-
mineert, eenen peys ende accoorde van soene gemaeckt in manieren naer-
volgende. Met welcken accoorde die voerschreven Lambrecht Lambrechts-
sen synen soone ende naeste vrienden den voerscreven Peeteren, delin-
quant, deur het versuecken ende bidden van den voerscreven synen vae-
der ende broeder het voerscreven delicte, voer soeveele henlieden en-
de den anderen vrienden ende maegen van den afflyvigen aen mach gaen, 
deur de passie ons lieffs heeren Jesu Christi vergeven, begerende oyck 
vergeven te syn ende blyven, onder restrictie dat de voerscreven Peter, 
synen vaeder ende broeder gehouden sullen wesen, totter vuytvaert ende 
alle andere kerckelycke rechten te betaelen oft aen den voerscreven 
Lambert Lambrechtssen te geven de some van tsestich gulden Brabants 
eens, den gulden tot 20 stuyvers gerekent, omme daermede te doen naer 
behoiren ende naer belieften des voerscreven Lambrechts. 
Ende dat Peeter goets tijts voer 't voerscreven vuytvaert oft ten 
langsten (laatste) voer meymcrckt toccommende, d'welcke is des anderen 
dachs na Sinte Servaes dach (14 mei), sal offeren twee wassen keerssen, 
elck wegende een pont, d'een voer't heylich weerdich sacrament ende de 
andere voer 't heylich cruys, ende die aldaer te laeten. Noch daaren-
boven een mud goets ende geeff rogge, mate van Oerschot, aen den voer-
screven Lamberden voer Paesschen oft ten langsten voer de voerscreven 
meymerckt te leveren om totter dispositie van den voerscreven Lamberden 
aen den ermen oft anderssints vuytgereyckt te worden tot laeffenisse 
der sielen van den afflyvigen. 
Ende sal oyck de voerscreven Peeter, delinquant, den vaeder ende vrien-
den van den afflyvigen (moeten wycken)* in kreken, straeten, kerckwe-
gen, herbergen, herbaenen ende anderssins, soe hier tot Oerschot comen-
de als elders, te suenen recht ofte te suenen brueck. 
Alle welcke contract van suene de voerscreven Lambrecht Lambrechtssen, 
synen soone voer hen ende hennen vrienden voer soe veele aengaet deeser 
soene ten eenre ende de voerscreven Louis Peeterssen ende Jan Aertssen, 
respective vader ende oome van den voerscreven misdaediger oft delin-
quant, ter andere syden voer soo veele d'onderhoudt der soenen ende de 
betaelinge mach aengaen vanwegen den misdaediger, hebben gelooft (be-
loofd) te onderhouden ende mitten werck te volbrengen, onder verbant 
van henne persoonen ende goederen, hebbende ende vercrygende, ende dae- 

* In de overgang van de ene bladzijde naar de andere zijn deze woorden, 
die er klaarblijkelijk moesten staan, weggevallen. 
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renboven op soenen-recht ende soenen-brueck. 
Alles sonder argelist. 
Actum den 7en meert 1608. 
testes (getuigen): Crom et (en) Verachter. 

Commentaar. 

De commissie. 

De familie van het slachtoffer komt blijkbaar met een grote vertegen-
woordiging o.a. Henrick Verbeeck, priester en vicarius van Oirschot; 
zij behoren echter niet tot de peysmakers, dat zijn alleen degenen die 
blijkbaar bij wederzijds overleg benoemd zijn, de pastoor, mr. Willem 
van de Ven en mr. Dirck Toorkens. Pastoor van Oirschot was toen de be-
kende Petrus van de Vladeracken, wij komen aan het eind nog op hem te-
rug. 

De Zoen. 

A. Het is opvallend, dat in de woorden van de verzoeningsuitspraak 
een zekere restrictie wordt vermeld: "Zover het hen aangaat". Op 
zich zegt dit natuurlijk niets, maar het stuk van 24 maart 1609 
kan ons de vraag doen stellen of de familie van het slachtoffer 
wel zo vergevingsgezind was. 

B. 1.  Zoengeld wordt niet uitdrukkelijk genoemd, maar wanneer we de 
geëiste 60 gulden vergelijken met die van nr. 4 kinnen we wel 
ervan uitgaan, dat ook hier bedoeld is 30 gulden voor zoengeld 
en 30 galden voor de uitvaart, aangezien er uitdrukkelijk bij 
gezegd wordt: "om daermede te doen naer bclieften". 

2. Behalve de "spynding" aan de armen wordt ook geëist het offeren 
van twee kaarsen. 

3. Er wordt niet gesproken over een of andere vorm van verbanning 
uit Oirschot, maar alleen over het gebruikelijke "wyken". 

AANTEKENINGEN VOOR HET OPMAKEN VAN EEN ZOEN-ACCOORD VOOR EEN MOORD, 

GEPLEEGD IN APRIL 1608, z.d. 
S.A. Noord-Kempenland, R.A. van Oirschot, voorl. nr.  3551. 

Antwoordt van de vrinden ende intercesseurs van Henrick van der Sterre 
nopende den heyssch ghedaen by den naesten vrinden van wylen Niclaes 
Herbertssen omme daermede te versoenen het ongeval tusschen den voor-
schreven Sterre ende Niclaes voorschreven - Godt beter 't - geschiet in 
april 1608. 
In den iersten wordden de naeste vrinden van den voorschreven Niclaes 
bcdanckt, dat de selve gelieft hen te verstaen inne desen tot minne-
lijcken accoorde ende ingevalle 't selve compt ten behoirlycken effecte 
wordt gepresenteert 't geene hiernaer is volgende. 
Op 't ierst poinct aengaende den wal daerom het voorschreven ongeval 
geseecht wordt toegecommen te zyne: seggen daeron dat ten tijde van den 
ongeval den wal was toebehoircnde Theodora van Essch ende nu Catharina 
haere dochtere, desnyettemin wordt gepresenteert dat men de voorschre-
ven Catharina sal verwilligen om den wal te doen vuytwerpen ende 't 
hout daeraff vallende sal gegeven wordden aen den armen ende in plaets-
sche van den wal tusschen de erfenissen van partyen eenen gracht laeten 
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schieten die elck van de geërffden aen hen zyde sullen moghen bepoten 
soe hen gelieft, omme by eegheene potinghe het voorschreven ongeval 
nyet te houden in langhe memorie ende te beter over d'een ende d'ander 
zijde gevreet te blijven. 

* In de marge is hierbij genoteerd: Desen articule wordt geaccepteert. 
Op 't tweede: accepteren te betaelen het gheëyst meesterloon. 

* In de marge: wordt voor goet gehouden. 
Op 't derde: zijn insgelycx tevreden te betaelen voor de specerye ende 
vergaederinghen de somme van veertich guldens. 

* In de marge: ut supra (als de voorgaande opmerking). 
Op de twee volgende articulen te weten van den vuytvaert (ende) de 
spyndinghe van den armen: zyn tevreden daervoor vuyt te reycken vier 
mudden rogghen 't sy voor den armen oft anderssints ten belieffven van 
de weduwe ende andere vrinden van den afflyvighen. 
Versueckende ende biddende dat de voorschreven weduwe ende vrinden hen 
met dese presentatie gelieve te genoeghen, gemerckt de onnoselheyt des 
voorschreven ongevals, d'welck puerlyck in defensie des lyffs is ghe-
schiet, waeromme de voorschreven van der Sterre seer groote bitter 
schade ende duysent miseriën heeft geleden, soe door het vertreck vuyt 
zyne woonsche, neeringhe ende officie tot grooten coste elders heeft 
moeten hueren ende veel van zyne middelen met vrouwe ende kinderen moe-
ten dispenderen alsoe dat hy oirbaerlycker, midts hier te hebben moghen 
blyven woonen, twee hondert ponden Vlaems soude hebben gegeven boven 
noch alle andere oncosten gedaen genoch notoir. 

* In de marge wordt hierbij de volgende opmerking geplaatst: 
De weduwe ende vrinden persisteren bij de gheëyste snynde ende oyck in 
de tachtentich gulden voor het vuytvaert gedispendeert, naerdyen het 
qualyck soude vergeten cunnen wordden by de kinderen van den afflyvi-
ghen dat zy zoude moeten betaelen oft draeghen alsulcke costen, die 
d'afflyvicheyt van hennen vadere hebben moeten volgen, die anderssints 
souden hebben gheweest nodeloos, ende datter nyet gerekent en wordt dan 
pure deboursse sonder d'andere moeyten ende costen, die de weduwe ende 
kynderen aen hen selven hebben ghehadt, want soude anderssints de selve 
vuytvaert ongelyck hooger gecalculeert moeten wordden. 
Ende belangende de wyckinge sullen daerinne doen naer alle billyckheyt 
ende behoirlyckheyt ende henne kinderen vermaenen tot vrintschap te on-
derhouden ende voor malcanderen te bidden ghelyck de goede christen 
menschen ende vrinden voor malcanderen schuldich zyn te doen. 

* In de marge: Wordt die behoirlycke wyckinghe oyck geaccepteert. 

Commentaar. 

De doodslag door Henrick van der Sterre heeft waarschijnlijk ook een 
politieke achtergrond. In deze tijd speelt zich namelijk in Oirschot 
een grote strijd af over de benoeming van de burgemeester of ontvanger-
generaal. De krachtens het privilege van hertogin Johanna per hertgang 
gekozen achtmannen 1 " hadden al gauw ook de taak gekregen van heffers 
(invers van de belasting). 1' Zij wilden daarom ook de ontvanger-gene-
raal of burgemeester kiezen. Tot en met het jaar 1604 was een der sche-
penen door dezen benoemd tot gecommitteerde voor het beheer der geld-
middelen van het dorp. 
Met ingang van het jaar 1605 werd er een burgemeester gekozen door de 
achtmannen", maar de schepenen probeerden daarop invloed uit te oefe- 
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nen en hun eigen kandidaat te pousseren. 
Henrick Janszoon van de Sterre hoorde by de partij der schepenen. In 
1601 was hij voor de eerste maal schepen geweest." In 1602 was hij 
(enigszins in afwijking van de gewoonte) gecommitteerde voor de geld-
middelen". In 1604 was hij op zijn beurt weer schepen" en eveneens in 
1607." 
Niclaes Herbertssen (van Wyntelroy20) hoorde hij de partij van de acht-
mannen. In de eerste twee jaren van het nieuw-ingestelde burgemeester-
schap hadden de schepenen hun kandidaat op de burgemeestersstoel kunnen 
zetten namelijk Jasper Janssen van Esch, een zwager van Henrick van der 
Sterre.21  In het jaar 1607 kwam de kandidaat der achtmannen op de bur-
gemeestersstoel: Niclaes Herbertssen. Hij is echter de enige die in de 
lijst niet de titel van burgemeester krijgt, maar ontvanger-generaal 
genoemd wordt." In 1608 kregen de schepenen weer hun zin hij de keuze. 
Burgemeester werd Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, die in 1604 al ge-
committeerde voor de geldmiddelen" en in de jaren 1592, 1595, 1598, 
1601, 1604 en 1607 schepen was geweest." 
De verhouding tussen Henrick van der Sterre en Niclaes Herbertssen zal 
dus ook wel niet erg vriendschappelijk geweest zijn. Een conflict over 
een wal als erfscheiding kan dus gemakkelijk hoog oplopen. Aangezien er 
in het overleg gesproken wordt over "ongeval" mogen we wel aannemen, 
dat bij Henrick de vooropgezette bedoeling om te doden niet aanwezig 
geweest is en de formulering "in defensie des lyffs" (uit zelfverdedi-
ging) doet vermoeden, dat - althans in de lezing van de familie van der 
Sterre - Niclaes Herbertssen de aanvaller is geweest. Gezien het beken-
de driftige karakter van de Van Wintelroy's in die tijd is dit niet on-
aannemelijk. 

De commissie. 

Van een commissie is niets bekend, waarschijnlijk zijn de onderhande-
lingen gedeeltelijk schriftelijk gevoerd. 

De zoen. 

A. Van een uitspreken van de verzoening kan in dit voorbereidende stuk 
natuurlijk nog geen sprake zijn. 

Voorwaarden. 

B. 1.  a. Zoengeld. 
Het meesterloon uit punt 2 betekent wel het zoengeld he-
staande in een jaarloon of het gebruikelijke zoen-tarief van 
iemand, die meester was in zijn vak. 

b. De kosten van de uitvaart zijn zeker ruim berekend. De 
tachtig gulden, die geëist worden, in onze waarde omgerekend 
ver boven de f 10.000,--, zullen ook wel omvatten de aan-
schaf van rouwkleding voor de familie. 

c. De kosten van de zoen-commissie zullen door de schuldige ge-
dragen worden. 

2. Geestelijke verzoening bestaande in het uitdelen van brood aan 
de armen, hetgeen blijkbaar meer moet zijn dan de gepresenteer-
de 4 mud rogge. 

3. Het wijken. 
Blijkens de argumentering van de familie van der Sterre op de 
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punten 4 en S is levenslange of minstens langdurige verbanning 
uit Oirschot geëist met daarnaast de gewone bepalingen omtrent 
het wijken (laatste punt). 

4. De regeling der kwestie, waarover de twist was begonnen, ge-
beurde wel zoals de familie Herbertssen dat wenste. De wal was 
ten tijde van "het ongeval" eigendom van Theodora van Esch, dit 
is Theodora van Breugel, wier man Jan Jaspers van Esch in 1606 
overleden was. Ten tijde der onderhandelingen behoorde hij aan 
haar dochter Catharina van Esch, gehuwd met Gerard Bruynincx, 
ontvanger te Heusden. Zij waren de schoonmoeder en schoonzuster 
van Henrick van der Sterre, wiens vrouw Anna van Esch was.22  

Door gunstige omstandigheden kunnen we de verdere levensloop van Hen-
rick van der Sterre enigszins reconstrueren. Aanvankelijk nam hij de 
wijk naar 's-Hertogenbosch, waar een neef van zijn schoonmoeder en 
diens zonen vooraanstaande posities bekleedden in het stadsbestuur.23  
Zijn gezin bleef nog in Oirschot wonen waar nog in 1608 zijn zoon Jas-
par werd geboren, die echter op 16 september van dat jaar gedoopt werd 
in 's-Hertogenbosch.24  Later vestigde hij zich in Eindhoven, waar hij 
zelfs schout werd van Eindhoven en Woensel. In 1641 stierf hij daar en-
kele jaren na zijn vrouw.25  Hij was ook afgevaardigde van Eindhoven or) 
de kwartiersvergaderingen van Kempenland en afgevaardigde van het 
kwartier op vergadering der vier (3) kwartieren van de Meierij.

26 
 

NOTEN: 

1 4 
 

S.A. Noord-Kempenland, oud archief van Oirschot, charterverzameling 
nr. 294. 

15 

 Idem nr. 361 
1 6 

 Lijst van gecommitteerden later burgemeesters van 1587 tot 1643, 
S.A. Noord-Kempenland, oud-archief van Oirschot, voorl. nr.  1612. 

1 7 

 Lijst van schepenen van 15S7 tot 1605. S.A. Noord-Kempenland oud-
archief Oirschot, voorl. nr. 1616 

1 8 

 Idem nrs. 1612 en 1616 
1 9 

 R.A.N.B., R.A. van Oirschot nr. R. 146 B. fol. 1. 
20 

 De naam Van Wyntelroy wordt noch in het stuk der zoenonderhandelin-
gen noch in de lijst der burgemeesters genoemd. Er waren in die ja-
ren diverse Van Wyntelroy's met dezelfde voornamen: zonen van Her-
bert en zonen van Hendrick. Ter onderscheiding werden zij genoemd 
naar hun vaders v6órnaam, zoals dat nog hij echte Oirschotse mensen 
het gebruik is. 

21 

 A.M. Frenken, Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante 

22  

23 
 

24 
 

25 
 

26 

 S.A. Noord-Kempenland, oud-archief van Oirschot, Resolutieboek van 
1631 fol. 366-370, Resolutieboek van 1632, fol. 169-204. passim. 
De resoluties van het Kwartier Kempenland van die tijd en ook de 
resoluties van de vergadering der vier (3) kwartieren vindt men na-
melijk in de Resolutieboeken van Oirschot. Ik schrijf: resoluties 

meierijsche geslachten, 's-Hertogenbosch 1918, blz. 33 en 50. 
Frenken, Genealogieën, 
Frenken, Genealogieën, 
Frenken, Genealogieën, 
Frenken, Genealogieën, 

blz. 33 
blz. 21 
blz. 51 
blz. 50 
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der vier (3) kwartieren, omdat de afgevaardigden van Maasland door 
de Spaanse bezetting praktisch nooit op die vergaderingen aanwezig 
waren. 

AANTEKENINGEN VOOR HET OPMAKEN VAN EEN ZOEN-ACCOORD, 1609 MAART 24. 
S.A. Noord-Kempenland, rechterlijk archief van Oirschot, voorl. nr. 
2080. 

Minute van den 24 martii 1609, nog nyet gepasseert. 

Conditiën, die Jan Philips Stans in den naome van Philipsen synen soone 
sal moeten onderhouden ter cause van den nederslach, geperpetreert by 
den selven Philipsen in den persoone van Peter Jan Toorkens. 
In den iersten en sal die selve Philips nimmermeer mogen woonen - 't 
zij gehoudt (gehuwd) of ongehoudt - in den heertganck van Spoordonck 
oft Boterwyck, noch oyck in den heertganck, daer meester Dirck Toorkens 
woont of wonen sal, te weten in den Kerckhoff, over den tijd van vier 
jaeren, maer daerna in de gebuerte nyet. 
Item daerenboven sal deselve Philips den vrienden (familieleden) moeten 
wycken in heerbanen, wegen, herbergen en anderssints ter soenen breuck 
en soenen rechte. 
Ende in de kercke comende omme d'officie der misse, getyden ende predi-
catie te horen, hem sal moeten houden in den affhanck (zijbeuk) van der 
vont aff tot Sinte Catherynen aultaer toe, binnen vyff jaeren. 
Sal oyck moeten betalen de tosten van huyden (de onkosten - verteringen 
- van de zoencommissie). 
Daerenboven op heyligen Sacramentsdach setten oft doen setten eenen 
wassen kersse van eenen pont swaer voor den Eerweerdigen Heyligen Sa-
cramente al brandende. 
Ende 30 stuivers van der begraeffnisse terstont te betalen. 
Ende voor de uytvaert ende kerckenrechten tot laeffenisse der sielen 
van den afflivighen (overledene) ende voor de soene sal die voorschre-
ven Jan moeten betaelen voor Sinte Jacob (25 juli) naestcomende de som-
me van tsestich gulden, te 20 stuyvers den gulden, te weten 30 gulden 
voor de kerckerechten ende uytvaert ende de ander dertich gulden voor 
de soene. 

* Oorspronkelijk stond er in plaats van bovenstaande alinea: 
Ende voor de uytvaert ende kerckenrechten tot laeffenisse der sielen 
van den afflivighen sal die voorschreven Jan moeten betaelen voor uyt-
gaende maent van Aprille naestcomende de somme van ses ende twintich 
gulden te twintich stuyvers 't stuck ende daertoe een mudde poets ende 
geeffs roggen - mate van Oirschot -, omme ter dispositie van de vrien-
den van den afflivighen ten tijde der uytvaert  gebacken oft onge-
backen - te spynden oft bij hen te disponeren. Boven desen sal de selve 
Jan noch moeten betalen de some van viertich carolus guldens, te twin-
tich stuyvers als boven, tot onderhoudt van den ouden vadere des aff-
livighen ende andere schulden te betalen, te soenen rechte, te weten 
van seventien weecken tot seventien weecken te betalen. 
Voor alle welcke partyen te voldoen die voorschreven Jan sal moeten 
eenen soufficienten binnenborge stellen, daer zy mede tevreden behooren 
te syn ter verclaernisse van de schepenen, die geloven sal metten sel-
ven Jannen tsamen ende elck een voor all als schuldenaers principael op 
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suenen breuck ende suenen recht ende daerenboven realiter. 
Die voorschreven Jan en Dirck Jan Jacobs geloven tzamen etc. 
Ende Jan gelooft hem schadeloos te verheffen. 

Commentaar. 

Het stuk betitelt zichzelf als minuut, het zal dus wel de definitieve 
afspraak behelzen, al kostte het veel moeite door de vele doorhalingen 
en toevoegingen om deze te reconstrueren. Eén alinea heeft een totaal 
andere lezing gehad. Al kostte het extra-moeite deze oorspronkelijke 
lezing terug te vinden, toch hebben wij gemeend, U dit niet te mogen 
onthouden, daar het geheel enig licht werpt op de samenstelling van een 
eindbedrag, waarin verschillende elementen van een zoen zijn samenge-
bracht. Ook geeft het een kijk op de ingewikkelde en dikwijls ongetwij-
feld moeizame onderhandelingen, die nodig waren om een accoord te be-
reiken, te vergelijken met een hedendaagse kabinetsformatie. 

De commissie. 

Ook in dit stuk, waarin wel het eindverslag van de zoen-commissie is 
samengevat, maar dat toch meer weg heeft van aantekeningen dan van een 
minuut-akte, ondanks de suggestie van het later toegevoegde opschrift, 
wordt over de samenstelling van deze commissie niet gesproken. 

De zoen. 

A. Een uitspraak van verzoening kont hier ook niet voor. 
B. 1.  In de eind-tekst wordt alleen gesproken over een zoengeld en de 

kosten van de uitvaart, maar in de onderhandelingen blijkt het 
levensonderhoud van de nabestaanden wel aan bod te zijn geko-
men. 

2. In de onderhandelingen is de geestelijke hulp aan de overledene 
in de vorm van "spijnding" wel ter sprake gekomen, maar het 
feit, dat hier in de eindtekst niet meer over gesproken wordt, 
gecombineerd met het feit, dat in de andere accoorden bij deze 
spijnding steeds wordt toegevoegd "naar beliefte" van de fami-
lie, doet het vermoeden rijzen, dat het eisen van geestelijke 
hulp aan de overledene niet zozeer voortkwam uit bezorgdheid 
voor de overleden dierbare als wel uit de gerede kans een mo-
tief te hebben om een hoger bedrag te vorderen. Het zou me ook 
niet verwonderen, dat het eisen van een (opvallende) kaars in 
de kerk meer werd ingegeven door verlangen naar schulderkenning 
en eerbetoon aan de familie dan door hogere geestelijke motie-
ven. 

3. Wat het wijken betreft, wordt wel geen verbanning buiten Oir-
schot geëist, maar wel, dat de dader levenslang niet in Spoor-
donk en Boterwijk mag wonen. Daar zal het huisgezin van het 
slachtoffer en waarschijnlijk ook dat van de dader gewoond heb-
ben. Bovendien mag hij vier jaar niet wonen in Kerkhof (cen-
trum) en ook daarna nooit in de buurt van Dirck Toorkens. Dat 
deze ene persoon zo uitdrukkelijk vermeld wordt, doet vermoeden 
dat het feit van de doodslag een aparte band met hem had. 
Omtrent het wijken wordt verder een speciale bepaling gemaakt 
voor de kerk, die waarschijnlijk inhoudt, dat de dader alleen 
door de kleine deur achter in de kerk aan de marktzijde in en 
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uit de kerk mocht gaan. 

De omstandigheden. 

Wanneer we de namen uit nr. 2 en nr. 4 vergelijken, valt iets op. In 
nr. 2 is Jan Philips Stans een der familieleden van het slachtoffer en 
mr. Dirck Toorkens een der leden van de zoen-commissie. In nr. 4 is Jan 
Philips Stans de vader van de dader en mr. Dirck Toorkens een familie-
lid van het slachtoffer. 
Hoewel de stukken zelf geen andere rechtstreekse aanknopingspunten ge-
ven, worden onze gedachten toch onwillekeurig een bepaalde richting in 
gestuurd. Het is mogelijk, dat de familie Stans niet erg tevreden was 
over de uitspraak der zoen-commissie van nr. 2 en dat daarover ruzie is 
ontstaan met een familielid van Dirck Toorkens met het noodlottige ge-
volg. De daad zou dan min of meer gericht zijn tegen Dirck Toorkens, 
dus tegen een lid van een zoen-commissie als zodanig, wat aanleiding 
kan zijn geweest voor de aangehaalde aparte maatregel. 

De pastoor. 

Pastoor Petrus van Vladeracken was zoals we zagen lid van de zoen-com-
missie van nr. 2. Hij heeft zich natuurlijk ook niet kunnen onttrekken 
aan deze taak in het geval van Henrick van der Sterre en Niclaes Per-
bertssen. Wij kunnen ons voorstbllen, dat de doodslafr, °n Peter Jan 
Toorkens, als deze zich heeft toegedragen zoals wij juist veronderstel-
den, een klap voor hem betekend heeft. Er dreigde immers gevaar voor 
een vete, die niet meer te overzien was en heel Oirschot in rep en roer 
zou brengen. Nu bevindt zich in het archief van het bisdom 's-Ilertogen-
bosch een brief van deze pastoor van 13 november zonder jaartal, waar-
uit blijkt, dat er in de parochie iets gebeurd was, wat hem veel ver-
driet bezorgde en hem er zelfs over deed denken, zijn functie neer te 
leggen.27  Het zou mij niet verwonderen, als het jaartal van deze brief 
1608 moet zijn. Dat na een doodslag in november de onderhandelingen in 
moeilijke omstandigheden geduurd hebben tot maart van het volgend jaar, 
is heel goed mogelijk. 

NOTEN: 

27  L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel 
V, St.-Michielsgestel 1876, blz. 355. 

VII. HULPMIDDELEN BIJ UW ONDERZOEK IN DE ARCHIEVEN 

Een van de taken van een archiefdienst is het toegankelijk maken van de 
archieven. De eerste toegang waar IJ, als bezoeker-onderzoeker, mee in 
aanraking komt is veelal de inventaris. Een inventaris is een systema-
tisch ingedeelde reeks van beschrijvingen van de bestanddelen van een 
archief. Die beschrijvingen geven alleen de archivistische kenmerken 
van een archiefbestanddeel. Wanneer U meer over de inhoud van een ar-
chiefstuk wilt weten, geeft de inventaris U daarover weinig uitsluit-
sel. Voor het nader toegankelijk maken van de inhoud van archiefbestand- 
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delen zijn diverse hulpmiddelen denkbaar, zoals de transcriptie, de 
analyse, het regest, en de indices. Een transcriptie is het afschrij-
ven van een tekst, die in oud schrift opgetekend is, in modern schrift. 
Een analyse is een beknopte weergave van de inhoud van de in een ar-
chiefbestanddeel voorkomende tekst of teksten. Een regest daarentegen 
is een analyse van een specifiek archiefbestanddeel, namelijk van de 
akte. Met een index bedoelen we een lijst, waarin gegevens uit één of 
meerdere archiefbestanddelen zijn opgenomen, maar dan wel in een andere 
volgorde dan waarin zij in de bestanddelen voorkomen. De index bevat 
tevens verwijzingen naar de vindplaatsen van de opgenomen gegevens. De 
index kan een opgave bevatten van namen, trefwoorden en/of onderwerpen. 
Veelal zijn de gegevens in een index alfabetisch gerangschikt. 
In de eerste jaargang van Campinia is op blz. 100-102, 150 en 206 een 
overzicht gegeven van de op dat moment (1971) gereedgekomen of in be-
werking zijnde toegangen op archiefbestanddelen. Sindsdien hebben de 
archiefmedewerkers én meerdere vrijwilligers een groot aantal toegangen 
kunnen vervaardigen op de in Oirschot aanwezige archieven. Vooral de 
inzet van genoemde vrijwilligers mag hier nog wel eens benadrukt wor-
den. Onze welgemeende dank voor hun belangeloze inzet. 
Voor de onderzoeker en raadpleger van onze archieven geven we hieronder 
een overzicht van alle, momenteel gereed zijnde hulpmiddelen c.q. toe-
gangen. Deze toegangen vormen een hulpmiddel bij zowel genealogisch als 
regionaal-historisch onderzoek. Ook op andere terreinen van wetenschap-
pelijk onderzoek kunnen ze een hulpmiddel vormen. 
De hulpmiddelen zijn gerangschikt naar gemeente. Per gemeente worden 
zij per archief opgesomd en daarbinnen in de volgorde: inventarissen, 
transcripties, analysen, regesten en indices. 
Opgemerkt dient te worden, dat de gemeenten die momenteel deelnemen in 
de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noord-Kempenland niet 
altijd de huidige samenstelling hebben gekend. In de loop der jaren 
hebben er op bestuurlijk, rechterlijk en kerkelijk niveau diverse her-
indelingen plaatsgevonden. Onder de betreffende plaats wordt hierop in 
het kort ingegaan. 

ALGEMEEN 

BIBLIOTHEEK 

De inhoud van de bibliotheek is speciaal gericht op de geschiedenis van 
de gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven c.a., op de geschiedenis van 
de Kempen en meer in het algemeen op de Brabantse historie. Ook de 
hulpwetenschappen van de geschiedenis zijn vertegenwoordigd. 
Uitleningen uit deze bibliotheek zijn mogelijk. 

Catalogus op auteursnaam. Kaartsysteem. 

Systematische catalogus (SISO-code). Kaartsysteem. 

CAMPINIA  

Driemaandelijkse periodiek van het Streekarchivariaat. Bevat transcrip-
ties van archiefbestanddelen en artikelen betreffende de geschiedenis 
van Best, Oirschot en Veldhoven, alsmede diverse genealogieën. 
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Index op de jaargangen I - V (1971 - 1975). Gebonden. 

Index op de jaargangen VI - X (1976 - 1980). Kaartsysteem. 

BEST 

Best is vanaf 1819 een zelfstandige gemeente. Daarvoor maakte Best deel 
uit van de vrijheid en heerlijkheid Oirschot. Veel Oirschotse archieven 
bevatten dan ook tal van gegevens aangaande de geschiedenis van Best en 
haar inwoners. Raadpleeg dan ook de hulpmiddelen gegeven onder Oirschot. 

OUD-ADMINISTRATIEF ARCHIEF VAN OIRSCHOT-BEST 

Index op de verpondingskohieren van de herdgang Aerle, gemeente Best, 
circa 1650 - 1750. 

ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BEST 1814 - 1946  

Inventaris van het archief der gemeente Best 1820 - 1946, door J. Pronk 

Analyses van de gezegelde akten der gemeente Best 1852 - 1880, alsmede 
indices op naam en onderwerp. 
Betreft archief van de gemeente Best, inventarisnummers 46 - 49. 

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN  

Naamsindex op de doophoeken van de R.K.-parochie, 1612 - 1810. 
Betreft Kruijff, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken 
enz., in de provincie Noord-Brabant, daterende van v66r de invoering 
van de burgerlijke stand, 's-Gravenhage 1965, inventarisnummers la en 2. 

Naamsindex op de trouwboeken van de R.K.-parochie, 1620 - 1685, 1754 -
1875. 
Betreft o.a. Kruijff, inventarisnummer lb. 

Naamsindex op de begraafboeken van de R.K.-parochie, 1617 - 1657, 
- 1797, 1804 - 1868. 
Betreft o.a. Kruijff, inventarisnummers ic en ld. 

Naamsindex op de registers van verschuldigd kerkerecht voor het begra-
ven, 1748 - 1777. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 3 en 4. 

Naamsindex op het register van aangegeven lijken, 1806 - 1810. 
Betreft Kruijff, inventarisnummer 6. 

BLAARTHEM 

Blaarthem heeft tot 1811 bestuurlijk en rechterlijk deel uitgemaakt van 
de dingbank Zeelst, Veldhoven en Blaarthem. Na 1811 is het samengevoegd 
met Gestel. Deze beide zijn in 1921 geannexeerd door Eindhoven. 
Voor de Nederlands Hervormde Kerk behoorde Blaarthem tot de gemeente 
Veldhoven, Blaarthem en Gestel, welke gemeente in 1804 samen ging met 
de gemeente Oerle c.a.. 

Zie voor gegevens betreffende Blaarthem onder Veldhoven en Oerle.  
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GESTEL 

Zie opmerkingen onder Blaarthem. 

Zie voor gegevens van Nederlands Hervormden te Gestel onder Veldhoven 
en Oerle. 

MEERVELDHOVEN 

Meerveldhoven behoorde tot 1811 tot de dingbank Oerle. In 1811 werd het 
bestuurlijk Ondergebracht bij de gemeente Veldhoven. 
Meerveldhoven bezat wel een eigen parochiekerk. De Nederlands Hervorm-
den maakten deel uit van de gemeente Oerle, Meerveldhoven, Wintelre en 
Zeelst, welke gemeente in 1804 samen ging met de Nederlands Hervormde 
gemeente Veldhoven c.a.. 

Zie ook onder Oerle en Veldhoven. 

ARCHIEF R.K.-PAROCHIE ST.-LAMBERTUS TE MEERVELDHOVEN  

Index op de kerkerekeningen, 1804 - 1821, en op de memorialen I-IV van 
de parochie St.-Lambertus te Meerveldhoven, 1859 - 1967. 

DOOP-,  TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN  

Naamsindex op de doopboeken van de R.K.-parochie, 1667 - 1810. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 14a, 15 - 19. 

Naamsindex op de trouwboeken van de R.K.-parochie, 1666 - 1825. 
Betreft Kruijff, inventarisnummer 14b en Bisschoppelijk Archief (BA). 

Naamsindex op het register van begravenen in de R.K.-parochie, 1692 -
1742. 
Betreft Kruijff, inventarisnummer 14c. 

OERLE 

Oerle is tot 1921 zelfstandig gebleven. In genoemd jaar is deze gemeen-
te verenigd met Veldhoven-Meerveldhoven en Zeelst. 
De Rooms Katholieken hadden er een eigen parochie; de Nederlands Her-
vormden een eigen gemeente, waaronder ook Meerveldhoven, Wintelre en 
Zeelst ressorteerden. In 1804 fuseerde deze gemeente met de Nederlands 
Hervormde gemeente Veldhoven c.a.. 

Zie ook onder Veldhoven. 

OUD-ADMINISTRATIEF EN RECHTERLIJK ARCHIEF VAN OERLE TOT 1811  

Inventaris van het oud-administratief archief van de voormalige gemeen-
te Oerle, 1410 - 1810, door D.C.J. Mijnssen. 
Overdruk uit de Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1926, I, 33 - 56. 
* Het archief verkeert in een dusdanig slechte staat dat raadpleging 
voorlopig niet is toegestaan. 

ARCHIEVEN VAN DE REKENKAMERS  

Index op de cijnsregisters van Oerle, 1340, 1380 en 1394. Kaartsysteem. 

1674 
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Originelen in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. 

BEGRAAFBOEKEN 

doopboeken van de R.K.-parochie, 1675 - 1810. 
inventarisnummers 20a en 21a. 

huwelijken voor schepenen van Oerle en Meerveldhoven, 

inventarisnummers 28 - 29. 

Naamsindex op registers van schepenen van Oerle en Meerveldhoven, te 
weten de bijlagen bij de trouwboeken, 1711 - 1809, en de aangiften van 
ondertrouw, 1807 - 1809. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 30 en 31. 

Naamsindex op het doopboek van de Nederlands Hervormde gemeente Oerle, 
Meerveldhoven, Wintelre en Zeelst, 1649 - 1850, alsmede op het doop-
boek van de Nederlands Hervormde gemeente Veldhoven, Blaarthem en Ges-
tel, 1750 - 1850. 
Betreft o.a. Kruijff, inventarisnummers 3 en 23. 

Naamsindex op het trouwboek van de Nederlands Hervormde gemeente Oerle, 
Meerveldhoven, Wintelre en Zeelst, 1668 - 1796. 

Naamsindex op de lidmatenregisters van de Nederlands Hervormde gemeen-
ten: 
a. Oerle, Meerveldhoven, Wintelre en Zeelst, 1692 - 1782; 
b. Veldhoven, Blaarthem en Gestel, 1750 - 1804; 
c. Veldhoven, Blaarthem, Gestel, Oerle, Meerveldhoven, Wintelre en 

Zeelst, 1818 - 1871. 

OIRSCHOT 

De hier genoemde toegangen bevatten ook gegevens betreffende Best. 

OUD-ADMINISTRATIEF ARCHIEF VAN OIRSCHOT EN BEST TOT 1819  

Transcriptie van een register bevattende het oude gewoonte- en land-
recht van de vrijheid Oirschot, 1570. Afschrift uit 1607. 
Zie Campinia, jaargangen III en IV. 

Transcriptie van het jaarkeurboek van de vrijheid Oirschot, 1619. 
Zie Campinia, jaargang I - III. 

Transcriptie van het politiek reglement van de vrijheid Oirschot, 1662. 
Zie Campinia, jaargang IV. 

Lijsten van huizen en hun bewoners te Oirschot, circa 1650 - heden. 
Zie Campinia, jaargangen I - X. Betreft ook de kadastrale archiefstuk-
ken 

Naamsindex op de borgbrieven van te Oirschot ingekomen personen, vanaf 
circa 1700. Kaartsysteem. 

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN OIRSCHOT EN BEST, 1463 - 1811  

Dit archief berust gedeeltelijk in copie te Oirschot, namelijk voor wat  
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betreft de protocollen van de vrijwillige rechtspraak (inventaris-num-
mers 122 - 161, 177 - 178, 235 - 236, 349 - 360). Het archief zelf be-
rust in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. 

Voorlopige inventaris van het oud-rechterlijk archief van Oirschot 
(-Best), 1463 - 1811. 

Transcriptie van de jaarkronieken, opgetekend door Aert Sgraets in de 
protocollen van de vrijwillige rechtspraak, 1585 - 1594. 
Zie Campinia, jaargangen V - X. 

Analyses van de inschrijvingen in protocollen der vrijwillige recht-
spraak, 1598 - 1605. 
Betreft inventarisnummer 145. 

Analyses en indices op het protocol der vrijwillige rechtspraak van Jan 
de Metser, 1620. 
Betreft inventarisnummer 149b. 

Naamsindex op de protocollen der vrijwillige rechtspraak, 1493 - 1636, 
tevens bevattende familiereconstructies. 
Betreft inventarisnummers 126 - 161. 

ARCHIEVEN VAN DE REKENKAMERS 

Index op de cijnsregisters van Oirschot en Best, 1340, 1380 en 1394. 
Kaartsysteem. 
Schaduwarchief. Originelen in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. 

ARCHIEF KAPITTEL VAN OIRSCHOT  

Het archief berust in het rijksarchief te 's-Hertogenbosch. Een herin-
ventarisatie is gaande. 

Voorlopige inventaris van het archief van het kapittel van Oirschot, 
1336 - 1818. 

ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST TE OIRSCHOT 

Voorlopige inventaris van het archief van de Tafel van de H. Geest te 
Oirschot, circa 1380 - 1810, met regestenlijst, door J.P.J. Lijten. 
Te verwachten is, dat tijdens de inventarisatie van het oud-admini-
stratief archief van Oirschot en Eest nog stukken zullen worden aange-
troffen die tot dit archief behoren. 

CHARTERVERZAMELING  

Transcripties van Oirschotse oorkonden, 1281 - 1484. 
Zie Campinia, jaargangen I e.v.. 

Naamsindex op de Oirschotse oorkonden, 1311 - 1500. 

NOTARIëLE ARCHIEVEN  

Analyses van akten van Oirschotse notarissen, 1726 - 1906, alsmede in-
dices op persoon- en plaatsnamen, beroepen en zaken. 
De archiefstukken berusten in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. 

Schaduwarchief. 

DOOP-, TROUW- EN  

Naamsindex op de 
Betreft Kruijff, 

Naamsindex op de 
1685 - 1808. 
Betreft Kruijff, 
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DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN  

Naamsindex op de doopboeken van de R.K.-parochie, 1618 - 1810. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 2 - 9 en BA I en III. 

Naamsindex op de trouwboeken van de R.K.-parochie, 1618 - 1880. 
Betreft o.a. Kruijff, 10 en BA II, IV en V. 

Naamsindex op het begraafboek van de R.K.-parochie, 1618 - 1651. 
Betreft Kruijff, BA II. 

Naamsindex op de huwelijken voor schepenen van Oirschot en Best, 1650 
1810. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 43 - 51. 

Naamsindex op de huwelijksafkondigingen voor schepenen van Oirschot en 
Best, 1698 - 1810. 

Naamsindex op de doopboeken van de Nederlands Hervormde gemeente Oir-
schot en Best, 1651 - 1810. 
Betreft Kruijff, inventarisnummer 13. 

Naamsindex op trouwboeken van de Nederlands Hervormde gemeente Oirschot 
en Best, 1718 - 1794, 1805. 
Betreft Kruijff, inventarisnummer 15. 

Naamsindex op de begraaflijsten van de Nederlands Hervormde gemeente 
Oirschot en Best, 1782 - 1811. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 20 en 40. 

BURGERLIJKE STAND 

Naamsindex op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van 
schot en Best, 1811 - 1813. 

GILDEN 
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Transcriptie van de rekening en verantwoording door Arend van der Ameij-
den aangaande de renten en goederen van Richard de Merode over de jaren 
1510 - 1521. 
Zie schaduwarchief De Merode, nr. II. 

Beschrijving van stukken uit het familiearchief Van der Steen te Oir-
schot, 1650 - 1929. 
Het archief berust bij de familie. 

DIVERSEN  

Bewerking van het zogenaamde register Van Dooren-Van Baar. 
Dit register bevat afschriften van oorkonden, keuren en brieven, van be-
lang voor de geschiedenis van Oirschot, de Kempen en de Meierij. 

Bewerking van het zogenaamde Handboek van Antwerpse secretarissen, 16e 
eeuw 
Dit handboek, ook "Blijde Incomste" genoemd, bevat afschriften van oor-
konden, van de Antwerpse rechtsregels en formulieren, opgetekend door 
Antwerpse secretarissen. 

Naamsindex op te Oirschot wonende joden, 18e-20e eeuw. 
Kaartsysteem. 

VELDHOVEN 

Veldhoven vormde tot 1813 samen met Zeelst en Blaarthem een dingbank. 
In 1811 is de gemeente Veldhoven-Meerveldhoven ontstaan, terwijl in 1921 
de toenmalige gemeenten Oerle en Zeelst opgegaan zijn in de gemeente 

Oir- Veldhoven, zoals we die nu kennen. 
De hieronder gegeven hulpmiddelen bevatten dan ook gegevens betreffende 
Blaarthem, Gestel, Meerveldhoven, Oerle, Wintelre en Zeelst. 
Zie ook onder Oerle. 

Transcripties van de reglementen van het gilde Sancta Barbara te Oir-
schot, 1740 - 1964, alsmede indices op de namen en onderwerpen daarin. 

Transcripties van de reglementen van het Sint Sebastiaans-gilde te Oir-
schot, 1531 - 1950, alsmede van memories en vergaderingen en jaarversla-
gen, evenals indices op de namen en onderwerpen daarin. 

FAMILIEARCHIEVEN  

Inventaris van het familiearchief Van Hersel te Oirschot, 1736 - 1961; 
door W. Klaasen en L.P. van der Mierden. 
Het archief berust bij de familie. 

Inventaris van het familiearchief Van der Vleuten, 1729 - 1952, alsook 
indices op persoons- en perceelsnamen, evenals op onderwerpen; door 
W. Klaasen. 
Het archief berust bij de familie. 

Inventaris van het familiearchief Vogels te Oirschot, 1855 - 1968, als-
ook indices op persoons- en perceelsnamen, evenals op onderwerpen; door 

Klaasen. 
Het archief berust bij de familie. 

OUD-ADMINISTRATIEF ARCHIEF VAN VELDHOVEN TOT 1921  

Inventaris van het archief van de gemeente Veldhoven, 1517 - 1921; door 
W. Klaasen. 
In deze inventaris zijn opgenomen de archieven van de voormalige ding-
banken en gemeenten: 
a. de dingbank van Oerle en Meerveldhoven, tot 1811; 
b. de dingbank van Zeelst, Veldhoven en Blaarthem, tot 1813; 
c. de gemeente Oerle, 1814 - 1921; 
d. de gemeente Veldhoven-Meerveldhoven, 1811 - 1921; 
e. de gemeente Zeelst, 1814 - 1921. 

Transcripties van de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van Veldho-
ven, waarin opgenomen de rekeningen der verpondingen, van de koningsbede 
en de gemene middelen, 1737 - 1810. 
Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1503 - 1572. 

Lijsten van woningen te Veldhoven, 18e eeuw. 
Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1589 - 1596. Zie Cam-
pinia, jaargang VI - VIII. 

Analyses van de notulen van de vergaderingen van Veldhoven, 1690 - 1810. 
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Dit archief berust in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. 

Analyses van akten inzake de overdracht van onroerend goed te Veldhoven, 
Zeelst en Blaarthem, verleden voor notaris Jan Francis de Wit te Veld-
hoven, 1811 - 1831. 
Betreft Ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 's-Gravenhage 
1957, inventarisnummers 8152 - 8156. 

Indices op namen en beroepen voorkomende in de akten van overdracht van 
onroerend goed te Veldhoven, Zeelst en Blaarthem, verleden voor notaris 
Jan Francis de Wit te Veldhoven, 1811 - 1831. 
Betreft Ten Cate, inventarisnummers 8152 - 8156. 

CHARTERVERZAMELING  

Transcripties van Veldhovense oorkonden, 1249 - 1487. 
Zie Campinia, jaargang II e.v. 

ARCHIEF VAN DE NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTEN VELDHOVEN C.A. 

Analyses van de notulen en besluiten, alsmede van de uitgaande brieven 
van de kerkeraad van de Nederlands Hervormde gemeenten: Veldhoven, 1648 
- 1750; Veldhoven, Blaarthem en Gestel, 1750 - 1804; en Veldhoven, 
Blaarthem, Gestel, Oerle, Meerveldhoven, Wintelre en Zeelst, 1804 -
1859; gevolgd door indices op namen en zaken. 

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN  

Zie ook onder Oerle voor de Nederlands Hervormden. 

Naamsindex op de doopboeken van de R.K.-parochie, 1629 - 1810 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 1 - 2. 

Naamsindex op de trouwboeken van de R.K.-parochie, 1700 - 1826. 
Betreft Kruijff, inventarisnummer BA II. 

Naamsindex op de huwelijken voor schepenen van de dingbank Véldhoven, 
Blaarthem en Zeelst, 1739 - 1810. 
Betreft Kruijff, inventarisnummers 6 - 8. 

Naamsindex op de trouwboeken van de Nederlands Hervormde gemeente Veld-
hoven, Blaarthem en Gestel, 1712 - 1800 en Veldhoven, Blaarthem, Gestel, 
Oerle, Meerveldhoven, Wintelre en Zeelst, 1814 - 1859. 

Naamsindex op de begraafboeken van de Nederlands Hervormde gemeente 
Veldhoven, Blaarthem en Gestel, 1730 - 1805. 
Betreft Kruijff, inventarisnununer 4. 

Naamsindex op de lidmatenregisters van de Nederlands Hervormde gemeenten: 
a. Oerle c.a., 1692 - 1782; 
b. Veldhoven c.a., 1750 - 1804; 
c. Veldhoven c.a. (na fusie met Oerle e.a.), 1818 - 1871. 

ZEELST 

Zeelst behoorde tot 1813 tot de dingbank Zeelst, Veldhoven en Blaarthem. 
Van 1814 tot 1921 voinde het een zelfstandige gemeente, waarna de samen-
voeging met Veldhoven-Meerveldhoven en Oerle plaatsvond. Zeelst bezat 

Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1298 - 1300. Zie Campi-
nia, jaargang I - IX. 

Naamsindex op de verpondingskohieren van Veldhoven, 1681 - 1813. 
Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1580 en 1583. 

Naamsindex op de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van Veldhoven, 
alsmede op de daarin opgenomen rekeningen van de verpondingen, van de 
koningsbede en van de gemene middelen, 1737 - 1810. 
Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1503 - 1572. 

Onderwerpsindex op de rekeningen van ontvangsten en uitgaven van Veld-
hoven, alsmede op de daarin opgenomen rekeningen van de verpondingen, 
van de koningsbede en van de gemene middelen, 1737 - 1810. 
Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1503 - 1572. 

ARCHIEF VAN DE GEMEENTE VELDHOVEN C.A., 1921 - 1945  

Inventaris van het archief van de gemeente Veldhoven c.a., 1921 - 1945; 
door J.A.S.M. Suijkerbuijk. 

Index op de naam van de aanvragers van bouwvergunningen, die zijn ver-
leend, 1921 - 1945. 

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN DE DINGBANK ZEELST, VELDHOVEN EN BLAARTHEM  

Dit archief berust gedeeltelijk in copie te Oirschot, namelijk voor wat 
betreft de protocollen van de vrijwillige rechtspraak (inventarisnum-
mers 9 - 38, 40). Het archief is aanwezig in het Rijksarchief te 's-Her-
togenbosch. 

Voorlopige inventaris van het oud-rechterlijk archief van de dingbank 
Zeelst, Véldhoven en Blaarthem, 1614 - 1811. 

Analyses van de inhoud der protocollen der vrijwillige rechtspraak, 
1614 - 1618. 
Zie Campinia, jaargang I - XI. 

Analyses van de inhoud der protocollen van transporten en geloften, 
1725 - 1810. 
Betreft oud-rechterlijk archief van de dingbank Zeelst, Veldhoven en 
Blaarthem, inventarisnummers 18 - 38. 

Indices op de protocollen van transporten en geloften, 1725 - 1810. 
Betreft oud-rechterlijk archief Zeelst, Veldhoven en Blaarthem, inven-
tarisnummers 18 - 38. 
De indices zijn vervaardigd op: namen van personen, huizen, percelen, 
straten, waterlopen en plaatsen; op beroepen en functies en op de eerste 
vermeldingen van huisnummers en kadastrale nummers. 

KADASTER-ARCHIEF  

Index op de persoons- en perceelsgewijze leggers van het kadaster der 
kadastrale gemeenten Gestel (sectie B: Blaarthem), Veldhoven (secties 
A-C) en Zeelst (secties A-B), (1832). 

NOTARIEEL ARCHIEF 

►L_ 
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een eigen R.K. kerk en parochie. De Nederlands Hervormden behoorden tot 
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de gemeente Oerle c.a. en vanaf 1804 tot de gemeente Veldhoven c.a.. De halff Verdonck, 11 lop. -0 -7 -4 
Zie ook onder Oerle en Veldhoven. 

OUD-ADMINISTRATIEF ARCHIEF VAN VELDHOVEN TOT 1921 fol. 56B 

10 15 10 

Lijsten van woningen te Zeelst, 18e eeuw. Geraert Tholoffs vande Maerselaer 
Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummers 1451 - 1457. Zie Campi- -2 -6 -4 Den Dassmitsacker, 3 lop. 20 roijen 
nia, jaargang IX - X. Ackerken bij Aert Rutten, 1 lop. -0 13 -0 

Naamsindex op de verpondingskohieren van Zeelst, 1785 - 1812. Den Steechd acker, 3 lop. 43 roijen -2 -0 -8 

Betreft archief van Veldhoven, inventarisnummer 1426. Anderhalff 4 deel inden Houten beempt met 
de nijeuw erff, 2 lop. -o 16 -4 
Het 4 part inde Geenckens dijck, 1 lop. -0 -4 -6 
Het 4 part inde Verdonck, 25 roijen -0 -3 12 

VIII. BESTSE TOPONIEMEN Weijde in Selen camp, 11 lop. -0 10 -8 

De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters van Naasten- 

best (circa 1660) Anthonis Jans van Engelant 

-6 14 10 

(slot) Huijs ende aenstedeken, 1 lop. -1 -5 12 

fol. 54 
Heijcampken in d'oude campen, 11 lop. -0 -9 12 

-1 15 -8 
Jan Everts van Woensel 

fol. 56B vo. Huijs ende aenstede, 2 lop. 29 roijen -2 -1 12 
Acker inde Braecken, 2 lop. 3 roijen -1 -7 12 
Inden camp achter de Braecken, 2 lop. -1 -4 -8 
Braeck van sijn vrouw, 1 lop. 14 roijen -0 17 10 
Het 4 deel inde Schoordonck, 2 lop. -0 16 -8 
Het driesken door de Val, 25 roijen -0 -7 -8 

Aert Rutgers de Leest 
-1 
-0 
-0 
-o 

16 
10 
-6 
10 

12 
-6 
-8 
-0 

Huijs ende aenstede, 2 lor. 20 roijen 
Achter Henrick Driessen aenstede, 37 roijen 
Int Papenven, 21 roijen 
Nijeuwen camp aende Molenstraet, 44 roijen 
Het Hoolstraetjen, 20 roijen -0 -6 -4 

-6 15 10 Den halven beempt inde Scheecken, 21 lop. -0 13 12 

Margriet wed. Peter Tholoffs Heijcampken van Dijrck Andriessen, 11 lop. -0 10 -0 

Anderhalff 8 deel inden Houten beempt 
ende nijeuw erff daervoor, 1 lop. -0 -8 -2 

Het 8 deel inde Geenckensdijck, 13 roijen -0 -2 12 
Het 8 deel inde Broeckbeempt, 13 roijen -0 -2 -4 

De leste nijeuw erff (aende Schutsboom), 
31 lop. 
De halff Schoordonck, 3 lop. 
Beemptjen inde Scheecken, 3 lop. 
Biescampken, 1 lop. 

-2 
-o 
-0 
-0 

-0 
10 
17 
-6 

-8 
-0 
-8 

-4 

-0 13 -2 

fol. 54 vo. 
fol. 58 

-8 -7 14 

Odulphus Peters vande Maerselaer 
Huijs ende aenstede, 2 lop. 46 roijen -2 -3 -8 Anthonis Anthonis Goris 
Camp inde Molenstraet, 2 lop. 49 roijen -1 17 -0 Huijskens Verdonck, 3 lop. -1 11 14 

Ackerken over de Molenstraet, 1 ion. 6 Goris Anthonis Goris 
roijen -0 15 -2 -6 -2 Huijs ende aenstede, 3 lop. 19 roijen 
Grooten achtersten camp, 41 lop. -2 13 Nijeuw erff aende Molenstraet, 2 lop. 4 roijen -1 -0 -0 
Huijs ende aenstede van Jan Peters, 1) lop. -1 -3 10 
De halff coeijweij int Salrot, 11 lop. -0 10 -0 

Nijeuw erff aen d'Aerle heij, 2 lop. 20 roijen -1 -1 12 

Het 4 part inden Houten beempt met de 
nijeuw erff daervoor, 1 1; lop. -0 10 10 

-4 -7 14 

Nyeuw erff aende Molenstraet, 25 roijen -0 -6 -4 Jan Timmermans tot Shertogenbosch 
Den halven Geenckensdijck, 11 lop. -0 -8 12 De Braeck, 2 lop. 26 roijen -1 16 10 
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fol. 58 vo. 
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Sprinckheester, 3 lop. 12 roijen -2 -4 -4 

Barbara wed. Odulphus Goossens Steeghdacker, 2 lop. 23 roijen -1 12 12 

10 -3 12 D'hoogh acker bijden schutsboom, 1 lop. 10 Huijs ende aenstede, 14 lop. 3 roijen 
Ketelbraeck met den Start, 5 lop. 27 roijen -0 16 10 
roijen -3 17 -0 Coeijweij inde Sonderen, 3 lop. -1 -3 12 

Camp achter de Molenstraet, 2 lop. 23 Beempt inde Diepsteechd, 5 lop. -1 -5 -0 

roijen -1 -3 -0 Het 4 part inde 2 broeckbeempden, 21 lop. -0 16 -4 

Het Cremselen met weijken daeraen, 31 lop. -1 11 -0 Het 4 part in Claes vande Spijcker broeck- 
Coeijweij int Sonderen, 3 lop. -1 -3 12 beempdt, 21 lop. -0 16 14 

Voorste Geenckensdijck, 31 lop. -1 15 -0 Leste nijeuw erff, 25 roijen -0 -6 10 

Beemptjen inden Beckers heurck, 2 lop. -0 17 
Leste nijeuw erff, 3 lop. -0 -8 

fol. 62A vo. 

13 10 14 

20 19 -8 
Henric Andriessen vande Sande 

fol. 60 -1 17 14 Huijs ende aenstede, 2 lop. 36 roijen 
Jenneken wed. Dielis Janssen c.s. 

-3 
-3 

12 
14 

Achter in d'aenstede, 17 roijen 
Inde Braecken het Bijlken, 2 lop. 40 roijen 
Papenven, 40 roijen 

-0 
-1 
-0 

-4 
17 
10 

14 
-8 
-4 

Huijs ende aenstede, 
Het Bruijnsel, 5z lap. 
Braeck van Willem Huijberts, 6 lop. 30 
roijen -4 -8 -8 -4 10 -8 

Beempt aenden Nijeuwen dijck, 4 lop. -1 -1 -4 fol. 64A 
Beempt daerneffens, 4 lop. -1 -1 -4 

Cornelis Ariens de Crom 

13 17 14 Huijs ende aenstede, 1 lop. 31 roijen 
Het leegh ackerken met de groese, 1 lop. 

-1 
-0 

-5 
15 

-4 
-4 

Daniel Aertssen de Leest Inde Braecken, 1 lop. 23 roijen -1 -0 -4 
Duijs ende aenstede, 25 roijen -0 13 Den Duijvenbraeck, 39 roijen -0 11 12 
Braecxken, 1 lop. 23 roijen 
Leste nijeuw erff, 1 bon. 19 roijen 

-0 
-0 

19 
10 -8 

D'Uijbraecken van Dries Willems, 1 lop, 
35 roijen -1 -2 -4 
Geenckensdijck, 4 lop. -1 -1 -4 

-2 -3 -0 Dries inde Uijenbraecken, 2 lop. -1 -0 -0 

fol. 60 vo. Leste nijeuw erff, 3 lop. -1 -0 10 

Marten ballems van Mierlo -7 16 10 
Duijs ende aenstede, 1 lop. 30 roijen -1 -0 12 
Breugels hof f, 39 roijen -0 10 -4 fol. 64A vo. 
Dassmits camp, 1 lop. 27 roijen -0 12 -0 Goortjen wed. Michiel Joosten 
In d'Achterste braeck, 2 lop. 22 roijen -1 12 12 -2 15 12 Huijs ende aenstede, 4 lop. 15 roijen 
Haiff leegh ackerken, 26 roijen -0 -6 12 Den halven nijeuwen camp, 2 lop. 27 roijen -1 -7 14 
D'Uiienbraeck, 1 lop. 44 roijen -1 -5 -8 Cleven acker, 1 lop. 45 roijen -1 -0 12 
De halff Uijenbraecken van Andries Willems, 
1 lop. 35 roijen -1 -4 14 

Halven camp achter de Dassmit, 1 lop. 
Het Papenven, 2 lop. 37 roijen 

-0 
-1 

10 
17 

-0 
-2 

Het driesken inde Creijthoeff, 11 lap. -0 16 Coeijweij den Meeuwaert, 4 lop. -1 -2 -0 
Leste nijeuw erff, 3 lap. -1 -9 Den hoogenbeempt, 2 lop. -0 17 --4 
Weijken aent leegh ackerken, 25 roijen -0 -7 

-9 10 12 

fol. 62A 

-9 -5 10 
fol. 66 

Henric Odulphus vande Maerselaer 
Cathelijn wed. Andries Lenaerts -0 15 -8 Inden langen camp, 1 lop. 22 roijen 
HuiP ende aenstede, 6 lon. 18 roijen -4 -8 12 Het halff Salroth, 11 lop. -0 10 -8 
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Gebruikers 
vanden beempt ende heijvelt toebehorende 
den H. Geest ten Bosch, 10 lop. 

Margriet dochtere Niclaes van Nistelroij  
Het 3 deel inden Deecken, 4 lop. 

fol. 66 vo. 

Michiel Henrics tot Liemde  
Beempt inde Geenckens dijcken, 6 lop. 

Denisken dochtere Denis Jacob Kemps  
Huijs ende aenstede, 6 lop. 14 roijen 
Wouter Aert Legius  
Braeckacker, 4 lop. 13 roijen 

fol. 68 

Lijsken wed. Henric Joosten  
Den halven Cleven acker, 1 lop. 46 roijen 

Lambert Andriessen vande Sande  
Den halven beempt inde Scheecken gecomen 
van Kimps, 21 lop. 

fol. 68 vo. 

Jan Peter Henrics  
't Braecxken van Henric Ariens, 3 lop. 

Voorkomende toponiemen en straatnamen  
N.B. Gegeven worden die toponiemen en straatnamen, die niet voorkomen op 
de voorgaande folio's in dit verpondingsregister (zie daarvoor Campinia, 
X jaargang, blz. 105 - 111 en 159 - 166 en XI jaargang, blz. 62 - 68). 

Beckers Heurck Meeuwaert 
Biescampken Papenven 
Bruijnsel Selen camp 
Bijlken Start 
Claes vande Spiicker broeckbeemodt Uij(en)braeck(en) 
Cleven acker 

* * * 

De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters van Verren-
best (circa 1660) 

Met de nu volgende vermeldingen uit de verpondingsregisters van Verren-
best worden, na de publikatie van de voorkomende toponiemen en straat-
namen van de herdgangen Aerle en Naastenbest, alle oudste inschrijvingen 
betreffende de huidige gemeente Best gecompleteerd. 
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fol. 3C 

Odulphus Gerits van Cleijnenbreughel 
Den Broeckacker, 2 lop. 29 roijen -1 14 10 
Den ouden camp, 2 lop. -0 13 -0 
Den halven Caerscorff, 3 lop. -0 18 -8 
Den halven beempt aenden Langendijck, 4 lop. -1 -1 -0 

-4 -7 -2 

Jan Peeters van Kemenaie 
In d'aenstede van Adriaen Jan Lamberts, 
1 lop. 45 roijen -1 13 -8 
Het halff nijeuw erff van Adriaen voorschre- 
ven, 1 lop. 1 roijen -0 10 -4 
Acker aen tCatten straetjen, 1 lop. -0 14 -4 
Den hoogen acker van Odulphus Goossens, 2 
lop. 38 roijen -1 16 14 
De hooghacker van Aert Croonenburgh, 3 lop. 
14 roijen -2 -4 10 
Heijvelt inde Hoeve, 1 lop. -0 13 -8 

fol. 3C vo. 

-7 13 -0 

Jan Gerits van Cleijnenbreughel 
Huijs ende aenstede, 3 lop. -2 19 12 
Cort Aerts acker achter de school, 2.1op. 
39 roijen -1 17 12 
Camp int Sons steechtjen, 2 lop. -1 -5 -9 
Muonen camp, 2 lop. 27 roijen -1 14 -8 
Braeck tot Naestenbest, 3 lop. 39 roijen -2 15 -8 
Rijsingh acker, 4 lop. 4 roijen -3 -4 -2 
De halff nijeuw erff aenden Slip, 11 lop. -0 12 -8 
Weijken inde Schaepsdijck, 2 lop. -0 16 14 
In d'oude beempden, 3 lop. -0 15 -6 
Beemtjen aende Hoogh Weteringh, 3 lop. -0 18 -8 
Nijeuw erff aende Sanscuijlen, 3 lop. -0 18 12 

fol. 5 
17 19 -3 

Ruth Daniels de Leest 
Huijs ende aenstede, 2 lop. 21 roijen -2 -1 12 
Den ouden camp, 1 lop. 30 roijen -1 -1 12 
Nijeuw erff aende Sanscuijlen, 21 lop. -1 -9 12 
Nijeuw erff aende Schaepsdijck, 25 roijen -0 -6 10 

-4 19 14 

Anthonis Goort Dijrcx (van Geloove) 
Huijsken ende hoff, 7 roijen -0 11 12 
Den Wilden acker, 2 lop. 8 roijen -1 -9 -4 

-1 -6 -0 

-1 16 10 

-1 -6 12 

-1 16 14 

-3 19 10 

-2 19 14 

-1 -6 10 

-0 13 12 

-2 -2 -8 
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Langhacker achter de school, 1 lop. 13 
roijen 
De Voost, 44 roijen 
In d'oude tampen, 1 lop. 37 roijen 
Den Hooghacker, 3 lop. 14 roijen 
Het 4 part inden Nelen beempt, 11 lop. 
Het 3 deel in Ruth Dijrcx bochtjen, 1 lop. 
20 roijen 
Twee derdendeel inden nijeuwen camp, 2 lop. 
16 roijen 

fol. 5 vo. 

Adriaen Adams 

-0 
-0 
-0 
-2 
-0 

-0 

-1 

17 
13 
14 
-4 
-8 

18 

-5 

-6 
12 
-0 
10 
12 

-4 

-8 

- 151 - 

Den ouden camp met d'Achterste Steechd, 3 
lop. 47 roijen 
Den Paliaert, 20 roijen 
Twee derdendeel in Wijnants aenstede van 
Aert Jacobs, 2 lop. 34 roijen 
D'aenstede van Willem Jan Goorts, 2 lop. 
27 roijen 

fol. 9 

Gijsbert Ariaens van Croonenburgh 

-1 
-0 

-1 

-1 

16 
-5 

16 

12 

-4 
14 

-0 

-8 

14 

-5 
-0 

-1 
-0 
-1 

16 

17 
11 

13 
17 
-4 

10 

-4 
-8 

12 
-8 
-0 

-9 

-1 

-0 
-0 

-3 

-6 

14 
14 

-4 

-0 

10 
-0 

Huijs ende aenstede, 7 lop. 9 romen 
Den nijeuwen achtersten camp, 49 roijen 
Den voorsten nijeuwen camp in twee stucxkens, 
3 lop. 19 roijen 
Den Middeltamp, 2 lop. 
Coeijweijde inde Sonderen, 3 lop. 

Rut Aert Hermans 

Coeijweijde aenden Blaecken beempt, 21 lop. 

Anna Dijrck van Alen 
De halff Voost, 49 roijen 
Den halven ouden camp, 1 lop. 37 roijen 

Adriaen ende Anna kijnderen Dijrck van Alen 

10 

-2 
-1 
-1 
-1 
-0 

-4 

-2 
-4 
-8 
17 
11 

-0 

10 
14 
12 
-4 
-6 

-1 

-1 

-1 
-1 
-1 
-1 

-8 

-9 

-8 
10 
-4 
-5 

10 

-4 

-4 
12 
12 
-0 

Huijs ende aenstede, 2 lop. 18 roijen 
Den Cremersacker, 2 lop. 
Den Bercken bosch, 2 lop. 6 roijen 
Den ouden camp, 2 lop. 39 roijen 
Het 8 deel inden Deecken, 2 lop. 

fol. 9 vo. 

Willem Jans van Engelant 

Den Echendoncx beempt, 4 lop. 

fol. 7 

Aert Willems vanden Hagelaer 
Schuer ende aenstede, 11 lop. 
De Crimmortel, 2 lop. 14 roijen 
Den Vleutschen beempt, 3 lop. 
Nijeuw erff aende Schepers streeck, 31 lop. 

Maricken wed. Peeter Joosten 

-7 

-1 
-2 
-1 
-0 

-1 
-1 
-0 
-0 
-1 

-4 

18 
-8 
-7 
18 

-8 
-5 
18 
12 
-1 

14 

-8 
-4 
12 
-6 

12 
-0 
14 
-8 
14 

-5 

-1 
-0 
-1 
-1 

-0 

-8 

-9 
15 
12 
-3 

-5 

1 2 

14 
-6 
-6 
-8 

-0 

Huijs ende aenstede, 2 lop. 4 roijen 
Den langen acker, 2 lop. 47 roijen 
Het Vlamerschot, 2 lop. 3 roijen 
In Cort Aerts bocht, 1 lop. 13 roijen 
D'aenstede van Jan de Coninck, 1 lop. 45 
roijen 
Het Rustjen, 1 lop. 46 roijen 
Den halven nijeuwen camp, 1 lop. 41 roijen 
Nijeuw erff aen t'Broeck, 2 lop. 
Den halven Pelmans beempt, 3 lop. 

Jan Peter Hoppenbrouwers 

Huijs ende aenstede, 11 ion. 
Den ouden camp, 1 lop. 46 roijen 
Het Rullen, 2 lop. 17 roijen 
Coeijweijde inde Salrotten, 3 lop. 
Het 3 part int houtvelt in Velders hoeck, 
21 lop. 

fol. 7 vo. 

Kijnderen Matheus Deckers 

-5 

-1 
-2 
-0 
-0 
-0 
-1 

-6 

17 
16 
11 
16 
15 
18 

-2 

10 
12 
-0 
14 
-8 
-4 

11 

-0 

-1 
-0 
-2 

19 

13 

13 
-9 
12 

14 

-8 

-0 
-8 
10 

Huijs ende aenstede, 1 lop. 12 roijen 
Wijnants aenstede, 4 lop. 
De halff Diepsteechde, 2 lop. 
Het Ruilen, 1 lop. 10 roijen 
Het Ruilen van Henric Oomen, 1 lop. 6 roijen 
Den ouden camp voor de Steechde, 3 lop. 

Het beemptjen aenden Slip, 11 lop. 

fol. 11 

Henric Lenaert Boelaerts 
Huijs ende aenstede, 2 lop. 21 roijen 
Nijeuw erff aenden Schaepsdijck, 47 roijen 
Den Laeracker, 3 lop. 42 roijen 



De leste nijeuw erff, 4 lop. 

Voorkomende toponiemen en 

Aerts acker, Mr. 
Achterste steechd 
Bercken bosch 
Blaecken beempt 
Braecksken 
Broeck 
Broeckacker 
Deecken 
Diepsteechde 
Dries 
Echendoncx beempt 
Grootacker 
Hoeve 
Hooghacker 
Hoogh weteringh 
Caerscorff 
Cattenstraetjen 
Keldersche hoeve 
Cort Aerts acker 
Cort Aerts bocht 
Cremersacker 
Crimmortel 
Quinckaert 
Laeracker 
Langhacker 
Langendijck 
Lepper 
Looskens acker 
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-1 -8 -8 

17 13 -0 

Moonen camp 
Nelen beempt 
Nouwlant 
Paliaert 
Pelmans beempt 
Raeijmaeckers beempt, Grooten 
Ruth Dijrcx bochtjen 
Rullen 
Rustjen 
Rijsingh acker 
Salrotten 
Sanscuijlen 
Schaepsdijck 
Schepers streeck 
Slip(ken) 
Sonderen 
Sons steechtjen 
Steechde 
Steencuijlen 
Streep 
Streepacker 
Swartvoirt 
Velders hoeck 
Vlamerschot 
Vleutschen beempt 
Voost 
Wilden acker 

straatnamen 

(wordt vervolgd) 

BOEKAANKONDIGING 

A.E.M. van Esch, CAERT EN ATTRIBUTEN VAN HET SINT-SEBASTIAANSGILDE 

OIRSCHOT, Oirschot 1981. 128 blz. geïll. 20,5 x 14,5 cm. Offset. 

Dit fraai verzorgde boekwerkje is een eerste uitgave van de archivaris 
A.E.M. van Esch van het gilde Sint-Sebastiaan te Oirschot. Het is in op-
dracht van de overheid van het gilde uitgegeven ter gelegenheid van de 
viering van 450 jaar erkend gilde zijn, of met andere woorden ter her-
denking van de op 9 augustus 1531 uitgereikte Caert van het gilde. 
De archivaris is bij zijn arbeid bijgestaan door de heer W.H.Th. Knip-
penberg te 's-Hertogenbosch. Het voorwoord is geschreven door de heer 
drs. J.M. van der Hart, gedeputeerde voor Cultuur, Onderwijs en Sport 
in de provincie Noord-Brabant. 
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Inde Lepper, 33 roijen -0 -9 10 
Inde Grootacker, 1 lop. 43 roijen -1 -6 -4 
De Streep, 35 roijen -0 -9 -4 
De Keldersche hoeve, 21 lop. -1 14 -8 
De halff Diepsteechde, 11 lop. -0 -8 -0 
Den halven Quinckaert, 5 lop. -2 -4 -8 
Het Slipken, 11 lop. -0 13 -8 
Het Sonderen van Willem Henric Martens 
met de weijde, 2 lop. 39 roijen -1 12 12 

fol. 11 vo. 

13 13 -8 

Henric Aelbert Boelaerts 
Huijs ende aenstede, 1 lop. 13 roijen -1 -1 -6 
Den Streepacker, 1 lop. 10 roijen -0 15 14 
Het 3 deel inden Grootacker, 1 lop. 17 
roijen -0 19 14 
Noch inden Grootacker, 1 lop. 38 roijen -1 -4 14 
De halff Diepsteechde, 11 lop. -0 -8 -0 
De Steencuijlen, 2 lop -0 12 -0 
De Swartvoirt, 4 lop. -1 13 -4 

-6 15 -4 

Mericken wed. Dirck Andriessen 
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen 

fol. 13 

-1 -0 14 

Dijrck Janssen Legius 
Huijs ende aenstede, 3 lop. 11 roeden -2 -8 14 
Het sestersaet, 2 lop. -1 -6 14 
Nijeuw erff aen t'Broeck, 1 lop. 36 
roijen -0 17 -8 
Het Braecksken, 3 lop. 36 roijen -2 12 14 
Acker achter den Dries, 1 lop. 30 roijen -1 -2 -8 
De halve coeijweijde achter thuijs, 2 
lop. -0 18 -8 
Het oude beemptjen, 2) lop. -0 18 -8 

fol. 13 vo. 

10 -5 10 

Jan Gij sberts van Engelant 
Huijs ende aenstede, 8 lop. -6 -3 -8 
Den Looskens acker, 2 lop. 4 roeden -1 -8 -0 
Den nijeuwen camp, 1 lop. -0 10 12 
Noch in d'aenstede van Jan Legius gecomen, 
1 lop. 43 roeden -1 -7 -0 
Acker van Henric Thomas, 3 lop. 16 roeden -2 -4 -4 
Het Nouwlant, 2 lop. 40 roeden -1 18 -8 
Den Grooten Raeijmaeckers beempt, 5 lop. -1 11 -4 
Coeijweijde achter Mr. Aerts acker, 4 lop. -1 -1 -4 
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In de inleiding is een beschouwing over het gilde in het algemeen opge-
nomen, waarna een hoofdstuk volgt met een beknopt overzicht van de his-
torie van Oirschot, vanaf 1500, in relatie tot de geschiedenis van het 
gilde. Vervolgens is een transcriptie van de Caert van 1531 gegeven met 
een verklaring van de inhoud daarvan. In de volgende hoofdstukken be-
schrijft de archivaris de attributen en eigendommen van het gilde, aan-
gevuld met bijzonder interessante gebeurtenissen rond een aantal van 
deze stukken. Tot besluit wordt in een zestal bijlagen een overzicht 
gegeven van de functionarissen van het gilde vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw. 
De waarde van deze uitgave wordt onzes inziens bepaald door drie facto-
ren. Ten eerste door het schrijven van de geschiedenis van het Sint-
Sebastiaansgilde. Er zullen weinig gilden zijn, die zo'n compleet over-
zicht bezitten van hun eigen historie. Bovendien kan de lezer-leek ken-
nis maken met de rijke traditie van het gilde. Een tweede belangrijke 
factor is gelegen in de inventarisatie en beschrijving van de attribu-
ten en eigendommen van het gilde. Het is niet alleen van belang om te 
weten wat men precies in huis heeft, doch evenzeer omdat deze bezittin-
gen ieder hun eigen verhaal vertellen. Zie de betreffende hoofdstukken. 
Uit de bijlagen, de derde factor van belang, is op te maken dat het 
gilde van Sint-Sebastiaan een aanzienlijke plaats heeft ingenomen in 
de Oirschotse gemeenschap. Een groot aantal van de daarin genoemde per-
sonen treft men ook aan in de Oirschotse archieven als regenten. Wel-
licht is daaruit de traditie ontstaan om Oirschots burgervader tot ere-
hoofdman of eredeken te benoemen. 
Een enkele opmerking over de inhoud, met name over het hoofdstuk "Oir-
schot van 1530 tot heden". Op bladzijde 8 heeft de schrijver het over de 
diverse functionarissen die Oirschot regeren. De schout van Oirschot 
werd in de bedoelde periode benoemd door de hertog en niet door de half-
heer van Oirschot. Twee bladzijden verder stelt de heer Van Esch, dat de 
kwartiersvergaderingen van het Kwartier van Kempenland te Oirschot wer-
den gehouden. Dit is beslist niet steeds het geval geweest. De hoog-
schout was in de regel niet woonachtig te Oirschot. Dit kan een enkele 
keer het geval zijn geweest, wanneer de hoogschout tevens schout van 
Kempenland en Oirschot was. Veelal echter woonde de hoogschout te 
's-Hertogenbosch. 
Het doet overigens vreemd aan wanneer men sportverenigingen, vakvereni-
gingen, de geheelonthoudersbond en de Vincentius- en Elisabethvereniging 
(blz. 12-13) in eenademvernoemd ziet onder het hoofd 'culturele ont-
wikkeling'. Voor de leek was het wellicht prettiger als in de summiere 
bronverwijzingen de afkortingen verklaard waren. Bijvoorbeeld op blad-
zijde 16 en 17: R. Oirschot resp. R.Archief R. 131, en R.A. Oirschot 
op de bladen 30 en 32. In genoemde gevallen wordt steeds bedoeld het 
oud-rechterlijk archief van Oirschot 1463 - 1811. 
Tot slot een opmerking over de opgenomen illustraties. Ofschoon het me-
rendeel der foto's en afgedrukte teksten voor zich spreken, zou het toch 
voor de lezer duidelijker zijn wanneer deze voorzien waren van een onder-
schrift. 

De redaktie. 

Geïnteresseerden kunnen het boekje afhalen hij de schrijver tegen beta-
ling van f 10,-- (adres: Dekanijstraat 10 te Oirschot, telefoon 04997 - 
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1216) of bestellen door overmaking van f 12,50 (inclusief verzendkosten) 
op bankrekening 13.88.07.876 ten name van de Rentmeester Sint-Sebasti-
aansgilde, Nblenstraat 43 te Oirschot. 
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