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I. DE SECRETARISSEN VAN OIRSCHOT 1462 - HEDEN 

door J. Lijten 

I 1462 - 1646 

Het ambt van secretaris van Oirschot is al vele eeuwen oud, maar wij weten 
niet precies hoeveel eeuwen, omdat bij de brand van de Oirschotse Sint-
Petrus-kerk in 1462 practisch heel het archief van Oirschot verloren is gegaan. 
Voor die tijd zal er al eeuwen lang een secretaris gefunctioneerd hebben, maar 
over de persoon van deze secretarissen is ons niets bekend en over hun 
functioneren weinig. 
In afschrift is ons een redactie bekend van het Oirschotse gewoonterecht van 3 
februari 1283. De oorspronkelijke tekst zal zeker door de toenmalige secretaris 
zijn geredigeerd. Als we bedenken, hoe perfect het Oirschotse erfrecht - wat 
de hoofdinhoud uitmaakt van dat gewoonterecht - in elkaar zat, moet er een 
zeer lange traditie van gewoontevorming aan vooraf gegaan zijn. Als we 
daarbij bedenken, dat dit oude gewoonterecht in een ordelijke redactie werd 
geformuleerd, is het waarschijnlijk, dat reeds geruime tijd voor 1283 in 
Oirschot een secretaris gefunctioneerd heeft. 
Uit de veertiende en de vijftiende eeuw zijn meerdere schepenakten van 
Oirschot in originali of in afschrift bewaard. Daarbij zijn meerdere schrijfhan-
den te onderscheiden. De namen van de secretarissen en de perioden van hun 
functioneren zijn echter niet bekend. 
Wanneer de Oirschotse schepenen begonnen zijn met het uitgeven van 
schepenakten, is ons evenmin bekend. In een opwinning van 1542.06.20 wordt 
terugverwezen naar een Oirschotse (en een Boxtelse) schepenakte van 1 
januari 1308.' Het is echter heel goed mogelijk, dat de Oirschotse schepenen 
reeds lang voor die datum schepenakten hebben uitgevaardigd en dus een 
secretaris in dienst hadden. Deze secretaris zal reeds in een vroeg stadium een 
schepenprotocol hebben bijgehouden. De schepenprotocollen van voor 1463 
zijn echter allemaal verloren gegaan bij de brand van de Sint-Petrus-kerk in 
1462. Er is echter bekend, dat secretaris Henrick van Esch véér 1462 een af-
schrift gaf uit het schepenprotocol van 1383.

2) 
 Hij is de oudste ons bekende 

Oirschotse secretaris. 
Van enige bemoeienis van de hertog of de plaatselijke heer met de benoeming 
van de secretaris is ons v66r 1509 niets bekend. Mogelijk is het tot die tijd 
een interne Oirschotse zaak geweest. 
De heerlijke bemoeienis met de benoeming van de secretaris heeft nogal eens 
tot moeilijkheden geleid. Wij zullen die bemoeienissen behandelen bij de chro-
nologische lijst van de secretarissen ten tijde dat zij zich hebben afgespeeld. 

Henrick Jan Jacobs van Esch 1462 - 1488 

Deze oudstbekende secretaris van Oirschot was priester. Hij is herhaaldelijk 
verward met zijn oomzegger en naamgenoot, Henrick Jacob Jan Jacobs van 
Esch, die ook priester was en aan wie door Frenken en in navolging van hem 
door A. van Esch het secretariaat van Oirschot foutief wordt toegeschreven.

3) 
 

Henrick van Esch had de gewoonte om dikwijls onder de minuten te schrijven 
'actum apud me Esch'.

4) 
 Vele akten zullen dus te zijnen huize gepasseerd zijn. 

Oirschot had toen nog geen raadhuis. Ook had hij de gewoonte om soms, 
vermoedelijk na het ingrosseren van de akte, zijn naam 'Esch' door de minuut 
te schrijven. Het laatst vonden wij deze gewoonte toegepast op 31 januari 
1488.

5) 
 Het is duidelijk dat in die jaren zijn hand onzekerder en onduidelijker 

werd, vermoedelijk een gevolg van zijn oude dag. 
In het voorjaar van 1488 verschijnt dan ook een andere hand in het protocol, 
die van zijn opvolger Cornelis Smeeds, die steeds veelvuldiger voorkomt, 
terwijl de hand van Henrick van Esch geleidelijk verdwijnt. Cornelis Smeeds 
zal dus door Henrick van Esch aangetrokken zijn als zijn klerk, die langzamer-
hand het leeuwendeel van het secretariaatswerk vervulde. Bij het begin van de 
maand augustus is aangetekend; 'Anno LXXXVIII mense augusti' en worden 
de namen van de dan fungerende schepenen vermeld. Na die datum speurden 
we de hand van Henrick van Esch niet meer. Het lijkt daarom waarschijnlijk, 
dat hij in de zomer van 1488 gestorven is en per 1 augustus door Cornelis 
Smeeds is opgevolgd. 

Cornelis Smeeds 1488 - 1525 

De vader van Cornelis Smeeds, Jan Janszoon Smeeds, ook wel 'Jannes' 
genoemd, was een belangrijke persoonlijkheid geweest in Oirschot. Hij was 
H.Geestmeester van 1425 tot 1437 en in 1428 tevens kapelmeester van de 
Mariakerk.

7 
 Hij was regelmatig schepen geweest van 1421 tot 1458, vele jaren 

als tweede in rangorde. Na het overlijden van zijn vrouw was hij op zijn oude 
dag nog priester geworden. Nu wordt een priester in de Oirschotse archieven 
vrij consequent betiteld als 'heer', zodat wij enkele malen de aanvankelijk 
enigszins bevreemdende omschrijving tegenkwamen 'Cornelis Smeeds wittige 
zone wilneer heren Jan Smeeds'.

8) 
 

Ook Cornelis is in Oirschot een man met gezag geweest voor inwoners en 
personen buiten Oirschot. Zo trad hij zeer dikwijls op als procureur of momber 
voor weduwen en jonge vrouwen,

9) 
 als gasthuismeester," als vertegenwoordi-

ger van het kapittel,"
) 
 als procureur voor kanunnik Werner van Merode,

12) 
 

maar ook voor personen en instanties van buiten Oirschot: als procureur voor 
Adam Roempot uit 's-Hertogenbosch,

n) 
 als rentmeester voor de abt van 
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Beme"
) 
 en voor ridder Jan van Elderen.'

5 
 

Wij vonden hem enkele malen uitdrukkelijk vermeld als 'onsen secretaris',
16) 

 

als notaris en secretaris,'
) 
 ) en als 'Cornelis den clerck'.

18) 
 Vermoedelijk hadden 

alle secretarissen van Oirschot de bevoegdheid van notaris. Deze bevoegdheid 
wordt slechts bij uitzondering in het schepenprotocol vermeld, maar juist bij 
Cornelis Smeeds komt het nogal eens voor.

I9)  Wij dienen er rekening mee te 
houden, dat in Oirschot verscheidene personen de bevoegdheid van notaris 
hadden, meest geestelijken, maar dat deze bevoegdheid door velen van hen 
slechts zelden of nooit werd uitgeoefend. De bevoegdheid van notaris, die vrij 
gemakkelijk te verkrijgen was, bracht in de verste verte geen kostwinning mee, 
maar was veelal een eerste stap op de weg naar een carrière in een admini-
stratieve functie. 

De warrige toestand vanaf 1509 
De pogingen van Karel V en degenen die aanvankelijk het bewind voor hem 
voerden, om de Nederlanden onder één hoofd te verenigen, kostten veel geld. 
Om aan dat geld te komen zijn er twijfelachtige kunstgrepen uitgevoerd. Zo 
kwam men op het idee om verschillende ambten te gaan verpachten. In dit 
kader zal ook het secretariaat van de acht banken in Kempenland (de hertogs-
dorpen waarvan de hertog tevens heer was) verpacht zijn.

20) 
 De meest wezen-

lijke, zij het schaarse, informatie daarover vonden we in het schepenprotocol 
van de oude bank van Oerle. Uit een aantekening daarin blijkt, dat vanaf 1 
oktober 1509 tot 30 september 1512 Jaspar van Esch met Cornelis Smeeds het 
secretariaat van de oude bank van Oerle bediend hebben en vanaf 1 oktober 
1512 Wouter Knyf uit Waalre samen met Cornelis Smeeds, die ieder een 
protocol bijhielden.

21) 
 (Zie bijlage I) Dat zij niet alleen het secretariaat van de 

oude bank van Oerle gepacht hadden maar van de acht banken, concluderen 
we uit het volgende. In Oirschot verschijnt per 1 oktober 1509 ook een tweede 
protocol van een andere hand.

22) 
 Verder vonden we een afrekening tussen 

Cornelis Smeeds en Jaspar van Esch over de periode van 1 oktober tot 25 
december 1509,

2) 
 en tussen deze beide personen over akten gepasseerd in 

Oirschot, de Beerzen en Oerle over 1511
24) 

 en over de periode van 1 oktober 
1512 tot 1 oktober 1513.

25) 
 Daarnaast komt in het protocol van de oude bank 

van Oerle een akte voor d.d. 1513.09.28, waarbij Henrick Heythofs 'het 
secretarisscap van Loemel' voor 3 jaar, van 1 oktober 1513 tot 30 september 
1516, pacht van 'Wouteren Knyf secretarius van Kemppellant'.

26) 
 (Zie bijlage 

II) 
Hoelang deze ongezonde toestand geduurd heeft, is ons niet met zekerheid 
gebleken. Hij is echter duidelijk zeer nadelig geweest voor de administratie 
van Kempenland. Ons tot Oirschot beperkend zien we over de jaren 1509 
(vanaf 1 oktober) 1510 t/m 1513 twee schepenprotocollen, die later samen zijn 
ingebonden, maar om verschillende redenen zeer warrig zijn geworden. Jaspar 

van Esch, ofschoon hij ook de bevoegdheid van notaris bezat,'
) 
 schreef vrij 

slordig en ook de redactie van zijn akten was niet feilloos. Cornelis Smeeds, 
die zeker zeer bekwaam was en tot 1509 keurig werkte, begon blijkbaar 
gehaaster en slordiger te worden. Vermoedelijk hebben Cornelis Smeeds en 
Jaspar van Esch van 1509 tot 1512 de drie secretariaten van Oirschot, de 
Beerzen en Oerle zelf bijgehouden. Bovendien moesten zij zorgen, dat de 
secretariaten van de zuidelijke banken functioneerden. Ofschoon Jaspar van 
Esch na 1512 niet meer optrad als medepachter van de secretariaten van de 
acht banken, heeft hij in Oirschot nog als pachter in tweede instantie gefunc-
tioneerd. De Oirschotse schepenprotocollen van 1514 t/m 1517 en 1520 zijn 
niet bewaard. Er blijft daarom een zekere vaagheid. 

Jaspar van Esch 1509 - 1521 

Het einde van het functioneren van Jaspar van Esch als tweede secretaris in 
Oirschot naast Cornelis Smeeds is niet nauwkeurig te traceren. Het jaartal 
1521 baseren wij op een ondertekening in het protocol van dat jaar van zijn 
hand.

Is) 
 

IIij was een natuurlijke zoon van de priester en notaris Henrick Jacobs van 
Esch.

29) 
 Na zijn aftreden als tweede secretaris was hij vanaf 1524 regelmatig 

om de drie jaar schepen en vanaf 1536 tot zijn dood op 23 december 1554 
president-schepen.

30)  Mogelijk was hij een goed bestuurder, maar de akten die 
hij meermalen in minuut opschreef bij afwezigheid van de secretaris, zijn als 
vroeger gekenmerkt door schriftelijke en redactionele slordigheid. 

T(heodericus?) Hoppenbrouwers 1525 

Van deze tweede secretaris naast Cornelis Smeeds is ons 
slechts één vermelding bekend. In 1525 tekent hij een akte als 'clericus iuratus 
scabinorum de mandato Comelii', waarbij zijn handtekening vergezeld is van 
het klein notaristeken.

31)  Mogelijk heeft hij vanaf 1522 als tweede secretaris 
gefunctioneerd. 

Het einde van het functioneren van Cornelis Smeeds 
Wanneer we uitgaan van het feit, dat vader Jan Smeeds reeds in 1421 schepen 
was, ligt het in de lijn om te veronderstellen, dat Cornelis Smeeds een respec-
tabele leeftijd bereikt heeft van over de negentig. Hij zal dan tot boven de 
zeventigjarige leeftijd gefunctioneerd hebben als secretaris. We zijn wel niet 
absoluut zeker van het einde van zijn ambtelijke loopbaan, maar vonden geen 
aanwijzingen, dat hij na 1525 nog als secretaris is opgetreden. Wel vonden we 
nog akten van zijn hand in latere protocollen, maar deze waren dan 'aange-
bracht door de schepenen-getuigen', voor wie Cornelis Smeeds als particulier 



32) 
persoon de akte had geredigeerd zoals in 1527 
overdroeg aan zijn dochter Metken en haar kinderen."

) 
 

en in 1529, toen hij zijn huis 

Hij heeft nog tot 1538 gefunctioneerd als rentmeester van het Sint-Joris-
gasthuis, dat onder zijn meer dan veertigjarig rentmeesterschap zijn glorietijd 
heeft beleefd. Vermoedelijk is in zijn ouderdom het een en ander van de 
administratie blijven liggen, met name het innen van achterstallige pachten. 
Daardoor heeft hij op zijn oude dag nog moeilijkheden gehad met Ricald V 
van Merode, die als heer van Oirschot en tegelijk kanunnik het bestuur van het 
gasthuis aan zich trok.

34) 
 

Wij hebben het vermoeden, dat aan de verpachting der secretariaten van de 
acht banken van Kempenland en bloc rond 1525 een einde is gekomen. Er zal 
van alle kanten protest zijn binnengekomen in Brussel, omdat meerdere 
secretarissen enerzijds niet bekwaam en anderzijds veel te weinig beschikbaar 
waren. De verpachting door de hertogelijke rekenkamer van het secretariaat 
van Oirschot, waartoe wij ons zullen beperken, is echter nog geruime tijd 
doorgegaan (en vermoedelijk ook het verpachten van de secretariaten der 
andere banken afzonderlijk). 

Jan Rutgers Janszoon van Kerckoerle 1525 - 1544 

Zoals de naamsaanduiding te verstaan geeft, was hij een zoon van Rutger 
Janszoon van Kerckoerle. Zijn moeder was Maria dochter van Thomas jr. van 
der Ameyden, de jongste broer van de bekende Daniel van der Ameyden.

25) 
 De 

begindatum van zijn functie geeft enige moeilijkheid. Er is immers een 
uittreksel van de rekening der achtmannen over het jaar 1525, waarin wordt 
gezegd, dat hij niet enkel de rekening over 1525 

.
gemaecke heeft maar ook 

'dese twee voirlede jairen gedient heefe.
36) 

 Nu is het mogelijk, dat de rekening 
over 1525 (lees Pinksteren 1525 tot Pinksteren 1526) pas in 1527 werd 
opgemaakt. In dat geval hoeven we een fungeren véér 1525 niet aan te nemen. 
In het betreffende stuk wordt ook een vergelijkbaar uittreksel gegeven uit de 
rekening over 1526. De genoteerde bedragen lijken betalingen voor het 
uitschrijven der rekeningen, hetgeen per geschreven bladzijde berekend werd, 
wat het verschil kan verklaren tussen 51 stuiver 1 oort in 1525 en 45 stuiver in 
1526. Het afschrift zal veel later (ca. 1630) gemaakt zijn om aan te tonen, dat 
de secretaris het voorrecht had om de dorpsrekeningen te schrijven. 
Enkele malen vonden we zijn naam en functie uitdrukkelijk vermeld. Bij een 
zoen-civiel betreffende het Sint-Joris-gasthuis d.d. 1526.01.22 tekent 'Jan 
Rutgers Janssoen secretarius in Oirschoe."

) 
 Ook het titelblad van het protocol 

van 1528 vermeldt zijn naam en kwaliteit.
38) 

 Zoals gebruikelijk had hij ook de 
bevoegdheid van notaris.

39) 
 Hij heeft de dorpsadministratie keurig bijgehouden, 

maar er kwam een kink in de kabel. De hand van Jan Rutgers van Kerckoerle 
loopt in het protocol door tot en met februari 1544. De maanden januari en 

februari van dat jaar zijn gebonden achter het protocol van 1543. Daarna 
komen er drie jaren van chaos in het Oirschotse schepenprotocol. 

Joost Gevers 1544 - 1547 

De man die verantwoordelijk is voor de driejarige chaos in het Oirschotse 
schepenprotocol, is Joost Gevers of Govaerts, die erin geslaagd is, vermoede-
lijk door een hoger bod, het Oirschotse secretariaat voor drie jaar van de 
rekenkamer te pachten. Hij had geen enkel begrip van ordelijk werken en was 
blijkbaar niet bekwaam om diverse akten juist op te stellen. Bovendien moet 
hij zeer slordig geweest zijn, wat niet alleen is af te leiden uit wat zijn 
protocol moet heten, dat dikwijls is samengeflanst uit losse onderdelen, maar 
ook uit een aantekening in het protocol van zijn opvolger in 1547, waar we 
genoteerd vinden, dat Joost Gevaerts die het vorig jaar secretaris was, een 
bepaalde akte niet kon vinden." In de schepenprotocollen van die drie jaren 
zijn meerdere stukken later ingevoegd, zoals ze onder zijn opvolgers zijn 
aangebracht door de schepenen, die er getuigen over waren, of door de 
partijen. Meerdere akten zijn blijkbaar foutief opgemaakt en moesten door de 
opvolgers gecorrigeerd worden, zoals we kunnen lezen uit hun notities»

) 
 

Er zullen vanuit Oirschot felle protesten gegaan zijn naar de rekenkamer in 
Brussel, maar aangezien ambtenaren zich niet kunnen vergissen, heeft Joost 
Gevers zijn termijn van drie jaar kunnen uitdienen en kon de vorige bekwame 
secretaris slechts terugkeren door na drie jaar een (hoger?) bod te doen voor 
de pacht van het Oirschotse secretariaat. 

Jan Rutgers Janszoon van Kerckoerle (voor de tweede maal) 1547 - 1551 

Ofschoon Jan Rutgers van Kerckoerle pas per 1 maart 1547 voor de tweede 
maal als secretaris in dienst getreden zal zijn, heeft hij in zijn schepenprotocol 
van 1547 nog verscheidene akten van de maanden januari en februari geminu-
teerd, onder andere de akte van borgstelling d.d. 1547.02.01 voor de betaling 
door hemzelf van de jaarlijks pacht van 7 Karolusgulden voor het Oirschotse 
secretariaat tot 1 oktober 1553.

42) 
 (Zie bijlage III) 

Hij heeft echter de bedoelde periode niet af kunnen maken, want eind oktober 
of begin november 1551 is hij overleden. De laatste akte van zijn hand is van 
8 oktober 1551 en nog met de gebruikelijke krachtige en duidelijke hand 
geschreven»

) 
 Zijn opvolger memoreert de dood van zijn voorganger op het 

titelblad van zijn protocol."
) 

 

Roeland van der Ameyden 1551 - 1561 

Roeland was een zoon van Peter Anthonissen van der Ameyden en Josina 
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Jansdochter van der Heyden:') Hij had aan de Leuvense universiteit gestu-
deerd, waar hij d.d. 1539.08.27 werd geïmmatriculeerd als 'Roelandus Ver-
meydere', maar er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent het behalen van een 
tite1. 46) Uit het Oirschotse archief blijkt niet, dat hij ooit een titel gevoerd heeft, 
wat overigens niet inhoudt, dat hij die niet behaald had. Als zeldzame uitzon-
dering is de originele akte van zijn benoeming door de rekenkamer te Brussel 
bewaard gebleven in het Oirschotse archief. Per 12 november 1551 werd hij 
benoemd en precies een week later beëdigd.' ) (Zie bijlage IV) Zoals te doen 
gebruikelijk was de benoeming voor een bepaalde tijd, 9 jaar ingaande 1 
oktober 1551, waardoor de rekenkamer de kans openliet voor een later hoger 
bod van een eventuele concurrent. Hier kwam echter een geheel andere kink in 
de kabel. 

De politieke situatie rond 1561 
Ricald V sinds 1533 heer van Oirschot en sinds 1538 als heer en kanunnik in 
Oirschot residerende, had in 1559 de hertogelijke helft van de heerlijkheid 
Oirschot voor bijna 6000 gulden in pand weten te verkrijgen, maar toen hij 
eind 1559 stierf, bestreed zijn broer Henrick I van Merode de wettigheid van 
zijn huwelijk en zijn testament, waarin hij Oirschot naliet aan zijn oudste 
zoon, Ricald VI. 
Ricald V had tijdens zijn kanonikaat meerdere onwettige kinderen verwekt bij 
zijn huishoudster, Geertruyd de Crom. Deze had hij in 1550 laten wettigen en 
in 1556 had hij afstand gedaan van zijn kanonikaat en was hij met Geertruyd 
getrouwd. Hoewel dus de argumenten van Henrick I niet steekhoudend waren, 
heeft het proces voor de Raad van Brabant geduurd van 1559 tot 1567. 
Henrick I zal daarbij betoogd hebben, dat het dorpsbestuur van Oirschot op de 
hand van zijn neef was, waarin hij zeker gelijk had, en op die titel hebben 
weten te bereiken, dat de Raad van Brabant, hangende de procedure, de 
heerlijke rechten ging uitoefenen voor de twistende partijen. Op die titel 
werden door de Raad van Brabant de fungerende schout, schepenen en 
secretaris ontslagen en nieuwe benoemd 4 8) 

Rutger Janszoon van Kerckoerle 1561 - 1567 

Per 9 januari 1561 werd Rutger Janszoon van Kerckoerle, een zoon van Jan 
Rutgerszoon van Kerckoerle die secretaris was van 1525 tot 1544 en van 1547 
tot 1551, 'van hoger hant' tot secretaris benoemd.'

) 
 

Het is verleidelijk om te veronderstellen, dat hij de Rutgerus Joannis is, die 
d.d. 1564.08.31 in Leuven werd geïmmatriculeerd, aangezien de naam van 
Kerckoerle ook in Oirschot dikwijls werd weggelaten, maar er zijn twee 
bezwaren tegen deze veronderstelling: dat hij als fungerend secretaris zou zijn 
gaan studeren zonder dat daar in Oirschot iets van blijkt en dat hij geregis- 

11 

treerd staat als arm.
50) 

 

Ofschoon er geen aanwijzingen zijn, dat deze secretaris onbekwaam was of 
onjuist gehandeld heeft, zal hij toch niet de sympathie van de Oirschotse 
bevolking ondervonden hebben, die zijn vader genoten had. Hij zal min of 
meer als een onderkruiper gezien zijn. Hij is later, van 1577 tot 1579, nog 
schout van Oirschot geweest en ook in die kwaliteit heeft hij vermoedelijk niet 
goed kunnen voldoen>)

) 
 

Roeland van der Ameyden (voor de tweede maal) 1567 - 1584 

De lange duur van het proces tussen Henrick I van Merode en de weduwe van 
Ricald V zal in Oirschot zeker met spanning gevolgd zijn. Hoewel het uitoe-
fenen van de heerlijke rechten door de Raad van Brabant niet ten nadele van 
Oirschot geweest zal zijn, was die raad voor Oirschot toch een onpersoonlijke 
en ver verwijderde ambtelijke instantie, terwijl de weduwe als geboren en 
getogen Oirschotse met uitgebreide familierelaties en ook haar kinderen, die 
allemaal in Oirschot waren geboren en opgegroeid, als eigen-Oirschots werden 
beschouwd. Het zal voor Oirschot dan ook een opluchting geweest zijn, toen 
het proces eindelijk te hunnen gunste werd uitgesproken. Iets daarvan is te 
beluisteren in het opschrift, waarmee Roeland van der Ameyden zijn nieuw 
protocol begint: 'In den Gods naeme. Op huyden den derden dach meert in den 
jaere Ons Heeren duysent vyffhondert seven ende sestich, soe syn vanwegen 
der weduwe met haeren kinderen wylen heeren Rycalts van Merode, heeren tot 
Oirschot, Beeck etc., binnen Oirschot geset tot wethouderen dese nabeschreven 
persoenen, diewelcke elck respective den behoerlycken eedt hebben ten 
voernoemden daege gedaen (volgen de namen van schout Karel van Vlierden 
en zeven schepenen) ende ic als secretaris. 

Laus Deo semper et ubique locorum 
per omnia secula seculorum. Amen' 

(Lof aan God altijd en overal door alle eeuwen der eeuwen. Amen) 
Naast de rij van schout en schepenen staat de naam van jonker Lodewijk van 
der Linden. Ten overstaan van hem als vertegenwoordiger der weduwe en 52 
voogd der kinderen zullen schout, schepenen en secretaris beëdigd zijn. 
Roeland van der Ameyden heeft gefunctioneerd tot 21 april 1584, in welk jaar 
hij in oktober gestorven is.

53) 
 Op het einde van zijn leven zijn er moeilijkheden 

geweest betreffende de heerlijkheid, waarvan de reden ons ontgaat. In januari 
1582, 1583 en 1584 zijn de schepenen benoemd 'by commissie ons heeren des 
conincs' en 'vanwege de coniclycke majesteyt'.

54) 
 Ook secretaris Roeland van 

der Ameyden blijkt in die jaren door 'de coninclycke majesteyt' in zijn functie 
gecontinueerd te zijn en dient in 1583 nogmaals een rekest in bij de kanselier 
van de Raad van Brabant om in zijn functie gehandhaafd te worden.

55) 
 Daarin 

wordt ook gememoreerd, dat 'deselve heerlicheyt is gehouden geweest voer 
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geconfisqueert', waarvan de reden niet genoemd wordt. Wij vermoeden, dat er 
vanwege de familie van Merode weer een procedure was aangespannen. 

Goyaert van Engelant 1584 

Mogelijk is ziekte van Roeland van der Ameyden voor de Raad van Brabant 
aanleiding geweest om een nieuwe secretaris te benoemen. Blijkens het rekest 
van Roeland van der Ameyden waren raadsheer van Breugel" en Jan Splinter 
van Vooren te 's-Hertogenbosch als commissarissen aangesteld door de Raad 
van Brabant, van wie de laatste vermoedelijk in feite de taak waarnam sa> 
Goyaert van Engelant werd als secretaris van Oirschot benoemd en kreeg d.d. 
1584.06.12 verlof van de Raad van Brabant, om niet zelf de functie waar te 
nemen maar Aert Sgraets als zijn vervanger aan te stellen, welke aanstelling 
d.d. 1584.06.14 door Goyaert van Engelant getekend werd, waarna Aert 
Sgraets op dezelfde dag beëdigd werd." 
Goyaert van Engelant werd in 1587 schepen van 's-Hertogenbosch, welke 
functie hij regelmatig vervulde tot 1606.

60) 
 Na het overlijden van zijn vrouw, 

Zeeuwken dochter van Lambert Vastards, werd hij priester en maakte de 
stichting van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch mogelijk." 

Aert Anthoniszoon Sgraets 1584 - 1601 

Hoelang Aert Sgraets heeft waargenomen voor Goyaert van Engelant is niet 
duidelijk, maar het zal niet lang geweest zijn. D.d. 1584.11.08 werd hij door 
het dorpsbestuur gemachtigd om met een schepen een lening te sluiten ten bate 
van het corpus. Bij die gelegenheid werd het epitheton 'secretaris' doorgehaald 
en veranderd in 'clerck'.

62) 
 Bij de aanstelling van de regenten voor de jaren 

1585 en 1586 wordt hij echter wel 'secretaris' genoemd, terwijl er dan ook 
geen aantekening meer verschijnt, dat de schepenen van hoger hand benoemd 
werden." De moeilijkheden zullen dus eind 1584 zijn opgelost, zodat schout, 
schepenen en secretaris weer door de plaatselijke heer, Ricald VI van Merode, 
die toen alleen-heer was, benoemd zullen zijn. 
Aert Sgraets vonden we in 1576 vermeld als koster

64) 
 en zoals reeds gememo-

reerd als klerk van zijn voorganger. Hij was voor de eerste maal gehuwd 
met Catharyne van Gestel, dochter van Marcelis Janszoon van Gestel ook 
genaamd van der Loo, bij wie hij twee dochters had, die in 1593 meerderjarig 
waren,

66) 
 en voor de tweede maal met Judith Andriesdochter van Ercke1,

67) 
 bij 

wie hij in 1593 ook kinderen had, zodat hij op 13 april van dat jaar een 
regeling trof aangaande de verdeling van zijn nalatenschap tussen zijn voor- en 
nakinderen.

68) 
 

Aert Sgraets moet enorm veel werk verzet hebben. Hij was, vermoedelijk 
reeds voordat hij secretaris werd, kapittelnotaris en naast secretaris van 
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Oirschot was hij, zoals vermoedelijk reeds een eeuw lang zijn voorgangers, 
griffier van het kwartier Kempenland en secretaris van de vergadering der vier 
kwartieren." In zijn schepenprotocol hield hij ook diverse aantekeningen bij, 
die in de beginfase van Campinia gepubliceerd zijn onder de naam 'Jaarkro-
nieken van Aert Sgraets'. Hij schreef echter zeer snel en met veel afkortingen, 
zodat het dikwijls niet eenvoudig is zijn handschrift te ontcijferen en deze 
Jaarkronieken dan ook verre van foutloos gepubliceerd zijn. 
Van zijn hand is het Register van Dooren - van Baar, dat hij vermoedelijk 
begon voordat hij secretaris werd, want het begingedeelte bevat hoofdzakelijk 
afschriften, die voor zijn functie als kapittelnotaris van belang waren. Later 
heeft hij er een zeer groot aantal akten in afgeschreven, die van belang waren 
voor het bestuur en de rechtspraak van Oirschot, Kempenland en de Meierij. 
Meerdere belangrijke documenten zijn enkel uit dit register bekend, zoals de 
dingtale van Oirschot, een historisch gegeven waar slechts weinige plaatsen 
over beschikken:

10) 
 

Aert Sgraets stierf in de nacht van dinsdag 25 september 1601.
71) 

 Kort na zijn 
dood verscheen Floris van Merode, die voor zijn vrouw Maria van Merode de 
heerlijke rechten uitoefende, en legde beslag op de onder hem berustende 
bescheiden, waarvan een inventaris werd opgemaakt, waarin onder meer 
vermeld worden zijn protocol als kapittelnotaris en meerdere bescheiden 
aangaande het kwartier Kempenland en de vergadering der vier kwartieren.

72) 
 

A. Huybregts 1601 - 1605 

De naam van deze secretaris is ons enkel bekend uit een authentiek afschrift 
uit het jaar 1602, waarin hij zichzelf noemt 'gesworen schepenclerck van 
Oirschot' .73) In afwijking van de gewoonte der Oirschotse secretarissen noteer-
de hij aan het begin van een jaarprotocol niet de namen der schepenen. Enkel 
bij het begin van het jaar 1604 vonden we de namen der schepenen aangete-
kend, maar dit is kennelijk achteraf geschied door de hand van zijn opvolger.

74) 
 

Ook in de later toegevoegde marginale notities in het protocol, die door de 
secretarissen meestal getekend werden, vonden we nergens zijn handtekening 
of zelfs zijn paraaf. Zijn persoon is ons totaal onbekend. De schepenprotocol-
len van zijn hand zijn geen voorbeeld van accuraat en zorgvuldig werken, 
maar tonen geen uitdrukkelijk blijk van onbekwaamheid. 
De laatste akten van zijn hand dateren van 6 april 1605.

75) 
 Van februari en 

maart daaraan voorafgaande vonden we slechts enkele akten. Na de laatste 
akten van zijn hand zijn met de hand van zijn opvolger nog meerdere akten 
van de maanden februari, maart en april ingeschreven, die door de schepenen 
waren aangebracht.

76) 
 

Jeronimus van Ketst 1605 - 1618 
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Als we letten op de verklaring, die Jeronimus van Ketst als notaris tekende 
d.d. 1605.12.21, is A. Huybregts geen secretaris geweest.

77)  Wij kunnen er niet 
anders in lezen dan dat het secretariaat van Oirschot van 1601 tot 1605 
'gevaceerd' heeft. Huybregts, die mogelijk reeds klerk was onder Aert Sgraets, 
zou dan slechts hebben waargenomen. Floris van Merode die als (waarnemend 
voor zijn vrouw Maria) alleen-heer van Oirschot de secretaris diende te 
benoemen, schepte er blijkbaar genoegen in om dergelijke verwarrende 
situaties te creëren. Wij hebben Huybregts in de lijst opgenomen, omdat hij 
ongeveer vier jaar de functie heeft waargenomen, terwijl deze vacant was en 
er geen reden was om geen secretaris te benoemen. 
Wanneer Jeronimus van Ketst is benoemd, beëdigd of in functie getreden, is 
ons niet bekend. Wel weten we, dat hij per 1605.12.21 reeds enige tijd in 
functie was, want hij had van Floris van Merode al 'diversche bevelen' gehad, 
om de documenten, die Floris op huis ten Berg 'in bewaringe hadde genomen' 
'in de secretarie oft in mynen (v. Ketst) behoudt te halen', hetgeen van Ketst 
had uitgesteld 'door faulte van plaetsche om die te laten'. Daarom had Floris 
eerst een partij laten brengen 'met eenen maelsack toebehorende den voor-
schreven heere ende de resterende op huyden date deses (1605.12.21) in een 
besloten kiste door Jordaen van Gorop, die my heeft verdun, dat zynen heere 
ende meester daeraff de bewaringe egheensins langer en begeerden'! 
Ofschoon in de inventaris, die werd opgemaakt d.d. 1601.10.07, toen Floris het 
archief van Aert Sgraets in beslag nam,

78) 
 slechts bij enkele nummers vermeld 

wordt, dat ze door Floris in bewaring zijn genomen, moet hij dus alles of bijna 
alles hebben meegenomen en ongeveer vier jaar onder zich hebben gehouden, 
om ze daarna zonder enige mogelijkheid van verificatie te laten terugbezorgen. 
Er is dus geen enkele garantie, dat alle stukken zijn teruggekomen en in feite 
ontbreken in het huidige archief meerdere nummers, die in de inventaris staan 
genoteerd. Vermoedelijk heeft Jeronimus van Ketst om zich enigszins in te 
dekken tegen de gevolgen van het absoluut willekeurig optreden van Floris, 
zijn notariële verklaring opgesteld. 
Als Bosschenaar zal Jeronimus van Ketst toch al niet erg accept zijn geweest 
bij de Oirschotse bevolking en bovendien was hij zo gebonden aan Floris, die 
hem op elk moment kon ontslaan, dat hij terecht als diens stroman beschouwd 
werd. 

De moeilijkheden met Floris en de lossing der halve heerlijkheid 
De verkrijging in pandschap van de hertogelijke helft der heerlijkheid Oirschot 
door Ricald V, waardoor deze alleen-heer werd, heeft tijdens diens (nog zeer 
korte) leven en dat van diens oudste zoon, Ricald VI, nooit moeilijkheden 
gegeven. Anders werd dit onder diens jongste broer Henrick II, wiens heerlijk 
bewind gelukkig slechts kort duurde (1587 - 1591). Ook het bewind van hun 
zuster Maria (1591 - 1606) gaf aanvankelijk geen moeilijkheden, maar haar 
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huwelijk met Floris van Merode uit de tak Rummen (1596) veranderde de 
situatie ten ongunste. Tijdens het leven van Maria zal Floris nog enigszins 
getemperd zijn, maar na haar dood (1606) bleven de moeilijkheden zich 
opstapelen. Oirschot kende Floris intussen en na de dood van Maria bracht het 
3000 gulden bij elkaar als een bijdrage van ruim de helft van de pandsom, om 
de aartshertogen de lossing van hun verpande helft van de heerlijkheid 
mogelijk te maken. Door een misverstand aan hertogelijke zijde en intriges van 
zijn kant kon Floris de hertogelijke helft nog voor 12 jaar in pand houden. 
Oirschot bracht toen ook nog het restant van de totale pandsom bijeen en liet 
in een akte d.d. 1614.11.24 de lossing per 1618 vastleggen.

79) 
 In deze akte 

kreeg Oirschot onder andere het privilege om bij een vacature voor het ambt 
van secretaris en vorster een bindende voordracht van telkens drie personen te 
doen, uit wie de hertog een kandidaat zou benoemen. 

In zijn laatste jaren speelde Jeronimus van Kelst een dubieuze rol. Hij werd 
door de schepenen niet vertrouwd. Hun besluiten in verband met de voorbe-
reiding van de lossing lieten zij niet registreren door hun secretaris maar door 
diens klerk, Jan de Metser, geboren en getogen Oirschotenaar, in zijn kwaliteit 
als notaris. 
Bij de effectuering van de lossing in 1618 eindigde het mandaat van Jeronimus 
van Kelst en werd Jan de Metser door de aartshertogen benoemd tot secretaris. 

Jan Willemszoon de Metser 1618 - 1626 

liet lag voor de hand, dat Jan de Metser, die het leeuwendeel had verzet van 
het werk ter voorbereiding van de lossing der hertogelijke helft van de 
heerlijkheid, door de aartshertogen tot secretaris werd benoemd. Hij was zoals 
meerdere van zijn voorgangers kapittelnotaris en een zeer bekwaam man. 
Naast kapittelnotaris was hij als opvolger van zijn vader, Willem, ook rent-
meester van het kapittel, in welke kwaliteit hij nog posthuum in 1664 geme-
moreerd wordt."

) 
 

Mij was gehuwd met Aleyd Toirkens. In het schepenprotocol van 1623 tekende 
hij de geboorte aan van vijf kinderen, lopend van 1614 tot 1622.

81) 
 Zijn oudste 

zoon, Willem, die in Leuven gestudeerd had, werd pastoor in Leefdaal, zijn 
kleinzoon Jan, die eveneens in Leuven studeerde, pastoor te Overwinden en 
diens broer, Hendrick, hofschoenmaker van koning Lodewijk XIV te Parijs.

82) 
 

Jan heeft echter zijn kinderen niet lang zien opgroeien, want hij stierf vrij jong 
in 1626. 

Gerard Andrieszoon Goossens 1626 - 1646 
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Voor hij in 1626 secretaris werd in Oirschot, was Gerard Goossens secretaris 
van Liempde." Hij is door de hertog benoemd per 7 maart 1626, voordat er 
op 9 maart 1626 een voordracht van drie kandidaten vanuit Oirschot in Brussel 
was gearriveerd. Ofschoon er geen enkele aanwijzing is, dat Oirschot bezwa-
ren zou hebben gehad tegen Gerard Goossens en hij zelfs een der voorgedra- 
gen kandidaten was, werd bij de Raad van Brabant onmiddellijk een protest 
ingediend tegen deze schending van het Oirschotse privilege, waarop de Raad 
van Brabant de fout erkende en het privilege van Oirschot bevestigde." Zie 
bijlage V. Tot meerdere zekerheid had Oirschot het octrooi laten registreren bij 
de rekenkamer d.d. 1626.02.23,

851 
 dus nog voor Jan de Metser overleden was 

(5 maart), zodat de als excuus aangehaalde 'onoplettendheid' van Brussel 
enigszins vreemd aandoet en alleen te verklaren zou zijn uit het naast elkaar 
werken van meerdere ambtelijke instanties of personen. 
Gerard Goossens was een zoon van Andries Gerits Goossens, die kerkmeester 
was in 1628.

861 
 Gerard was tweemaal gehuwd, de eerste keer met Catharina 

Conincx, bij wie hij acht kinderen had, en de tweede maal met Maria de 
Leeuw, van wie hij een dochter had, Anna," die trouwde met Wouter Martens 
van Elmpt.

88) 
 Twee van zijn zonen studeerden in Leuven, in 1637 Leon, de 

oudste, die priester werd, en in 1648 Jan, welke laatste blijkbaar niet meer 
leefde in 1651.

89) 
 

Gerard Goossens heeft een enorme hoeveelheid werk verzet voor Oirschot, het 
kwartier en de Meierij. Hij schreef kennelijk uiterst snel, zodat zijn handschrift 
soms zeer moeilijk te ontcijferen is. Mogelijk heeft hij veeltijds wel een klerk 
in dienst gehad, doch wij vonden slechts het spoor van één 'gelast schrijver' 
voor de schepenen in 1643, Dirck Lambrechts van Mulbracht." 
In de hectische retorsietijd na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 was hij de 
verbindingsfiguur in de leidende groep van het verzet tegen de staatse aan-
spraken op de hele Meierij, bestaande naast hem uit Franchois Prouveur, 
schout van Kempenland, jonker Marcus van Gerwen, schout van Peelland, Jan 
Peynenburg, secretaris van Oisterwijk en het gelijknamige kwartier, en Jan 
Baptista Leyten, stadhouder van Eindhoven. Vooral door zijn ijveren zijn de 
bestuurlijke privileges van het kwartier Kempenland door de Staten Generaal 
erkend en vastgelegd in het reglement van het kwartier d.d. 1641.07.31.

9
'
)  Hij 

heeft meerdere processen moeten doorstaan en is meermalen gevangen 
gehouden 9 21 Hij was de centrale figuur in de onderhandelingen, die beurtelings 
met Brussel en 's-Gravenhage gevoerd moesten worden, waarheen hij herhaal-
delijk op en neer reisde. Op de reis naar 's-Gravenhage in de strenge winter 
van 1646, toen de rivieren bevroren waren en per ijsslede over de Maas 
gereisd moest worden, zakte de slee bij Bokhoven door het ijs, waarbij Gerard 
Goossens verdronk op zondag 4 februari 1646." 
De stichting Gerard-Goossens-fonds, opgericht om de geschiedenis van 
Oirschot en Kempenland te bestuderen en te publiceren, meende de naam van 
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deze zeer verdienstelijke persoon in ere te moeten houden. 
Zijn dood was een harde slag voor de taaie pogingen, om tegenover de steeds 
dreigender wordende overheersing door de Staten Generaal zoveel mogelijk de 
eigenheid van Oirschot, Kempenland en de Meierij te handhaven. Na zijn dood 
is er nauwelijks een spoor van actief verzet te vinden. Men voelde zich in 
noordelijk Brabant in de steek gelaten en koos de eeuwenlange weg van 
lijdelijk verzet, omdat er geen andere weg overbleef. 
De Staten Generaal benoemden zonder rekening te houden met de privileges 
een nieuwe secretaris, die echter door het lijdelijk verzet zijn functie pas kon 
aanvaarden na de vrede van Munster in 1648, die door de pastoor van Best in 
zijn doopboek werd betiteld als 'misera pax'.

941 
 

NOTEN 

1) Oirschots schepenprotocol van 1542, fol. XCVII e.v.v. 
2) R.A.O., vrl. inv. nr . 3921. 
3) A.M. Frenken, Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 
's-Hertogenbosch 1918, blz. 31. A.v. Esch, 'Genealogie van Esch te Oirschot', in Campinia jrg. 19 
(1989), blz. 27. Niet dus Henrick Jacob Jan Jacobs van Esch (VIb-4) was secretaris van Oirschot 
maar Henrick Jan Jacobs van Esch (Vb-5). 
4) Oirschots schepenprotocol passim, o.a. 1474, fol. 4; 1482, fol. 31. 
5) Oirschots schepenprotocol van 1488, fol. 39. Het protocol van 1488 is niet in chronologische 
orde ingebonden. Een gedeelte van het begin van dat jaar en meerdere losse stukken van eerdere 
jaren en ook van andere handen (vermoedelijk notarissen) zijn achteraan ingebonden. 
6) Oirschots schepenprotocol van 1488, fol. 18. 
7) Arch. Tafel v.d. H.Geest Oirschot, ch. 1428.06.08 en latere vermeldingen. 
8) Oirschots schepenprotocol van 1494, fol. XV; 1506, fol. LI. 
9) " - 	" 1494 - 1502, passim. 
10) " - 	" 1492, fol. 48; 1494, fol. VIII e.v.; 1526, fol. xnr- e.v. 
11) Oirschots schepenprotocol van 1503, fol. 
12) " - 	" 1489, fol. 
13) " - 	" 1493, fol. XV". 
14) " - 	" 1518, fol. LXIX". 11 

15) " - 	" 1526, fol. LV inliggend. 
16) " - "1493, fol. g" en XXXV; 1496, fol. XII; 1507, fol. XXI; 1510A, fol. VII"; 
1511A, fol. III". 
17) Oirschots schepenprotocol van 1509, fol. XL. 
18) " - 	" 1494, fol. vwo. 
19) " - 	" 1507, fol. V"; 1508A, fol. XLVIII"; 1509A, fol. I"; 1513B, fol. Ir. 
20) De acht banken van Kempenland, waarvan de hertog heer was, waren: 
Oirschot (met Best) De hertog was hier slechts halfheer, maar trad in bestuurlijke zaken meestal 
op alsof hij alleen-heer was. 
Oost- en Middelbeers 
Oerle (de oude bank toen nog omvattend: Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven, Zeelst, Blaarthem, 
Vessem, Wintelre en Knegsel) 
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Eersel (met Steensel en Duizel) 
Hoogeloon (met Hapert en Casteren) 
Bladel (met Reusel en Netersel) 
Bergeyk (met Riethoven, Westerhoven, Dommelen en Borkel en Schaft) 
Lommel. 
Dit omvatte dus heel Kempenland behalve Eindhoven met de prinsendorpen en Aalst-Waalre- 
Valkenswaard. 
21) Schepenprotocol van de oude bank van Oerle van 1509/16, fol. 1". Bijlage I. 
22) Oirschots schepenprotocol van 1509B 
23) " 	" 1509A, fol.LII. 
24) " 	" 1511A, einde ongefoliëerd en 1511B, fol 7 inliggend. 
25) Oirschots schepenprotocol van 1513B, fol. vir. 
26) Schepenprotocol van de oude bank van Oerle van 1509/16, fol. 93". Bijlage II. 
27) J.Lijten, 'Het middeleeuwse openbare notariaat gezien vanuit Oirschot, Best en Veldhoven', in 
Campinia jrg. 17 (1987), blz. 172. Van hem zijn 3 instrumenten bewaard uit de jaren 1507 en 
1525. 
28) Oirschots schepenprotocol van 1521, fol. XXDr': 'Ita est, Jaspar van Esch manu propria'. 
29) v. Esch, Genealogie, blz. 28: Jaspar Henrick Jacobs van Esch (VII-2), natuurlijke zoon van 
Ilenrick Jacob Jan Jacobs van Esch, priester, (VIb-4), was vier maal gehuwd en had 9 kinderen. 
30) Titelbladen van de Oirschotse schepenprotocollen van de betreffende jaren. 
31) Oirschots schepenprotocol van 1525, fol. XXVI. Vertaling van de omschrijving: gezworen 
klerk van de schepenen in opdracht van Cornelis. 
32) Oirschots schepenprotocol van 1527, fol. XCIII. 
33) " 	" 1529, fol. CIII. 
34) J. Lijten, 'Het bestuur van het Sint-Joris-gasthuis rechtens en feitelijk', in Campinia jrg. 16 
(1986), blz. 162 e.v. 
35) Frenken, Genealogieën, blz. 5. 
36) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 4973: Item gegeven Jannissen Rutgerssoene onsen clerc dat hy ons 
rekeninge gemaeckt heeft ende dese twee voirlede jairen gedient heeft 2 1/2 gulden 1 st. 1 oirt. 

37) Oirschots schepenprotocol van 1526, inliggend aan het eind. 
38) Oirschots schepenprotocol van 1528, titelblad: Johannes Rutgeri ad infrascripta secretarius 
ville et libertatis vrschr. 
39) Oirschots schepenprotocol van 1532, fol. LXXII"; 1540, fol. XLVIII. 
40) Oirschots schepenprotocol van 1547, fol. =CV". 
41) " " 1544 - 1546, titelbladen. Op het titelblad van 1546 lezen we van de 
hand van Jan Ruigers van Kerckoerle: 'Tsgeens in desen prothocolle by myn hant verandert ende 
af- ende toegedaen mach weesen, dat heb ik gedaen by consente van den partyën ofte by bevele 
ende aenbrengen van den scepenen.' en van de hand van de tweede opvolger: 'Zyndert dese 
protocollen in myne handen hebben geweest, omme partyën tot hunne besceede te helpen, soe heb 
ic alles geens daerinne verandert, aff- ende toegedaen is geweest, Iselve gedaen by consente van 
partyën ofte bevele van scepenen.' w.g. Roeland van der Ameyden. 
42) Oirschots schepenprotocol van 1547, fol. DC". Bijlage III. 
43) " 	" 1551, fol. Lxxvir e.v.v. 
44) " " 1551B, titelblad: Dit prothocol is begonst na doot van Johannis 
Rutgerssoen in den jaere Ons Heeren geboorte duysent vyffhondert eenenvyfftich. 
45) Oirschots schepenprotocol van 1573, fol. XIX" e.v. 
46) M. Verweij, 'Oirschot en de Leuvense universiteit', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 
176, nr. 65. 
47) O.A.A.O., ch. 1551.11.12 met dorsale aantekening van zijn beëdiging d.d. 1551.11.19. Bijlage 
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IV. 
48) J. Lijten, 'De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 75. 
49) Oirschots schepenprotocolvan 156IB, titelblad. 
50) Verweij, Oirschot en de Leuvense universiteit, blz. 177, nr.81. 
51) J. Lijten, 'De Oirschotse schouten, drossards en baljuw', in Campinia jrg. 15 (1985), blz. 129. 
52) Oirschots schepenprotocol van 1567B, titelblad. 
53) Zijn overlijden in oktober 1584 is aangetekend in het protocol van 1577, waar hij vermeld 
staat op het titelblad. Aangezien daarbij ook vermeld is, dat Aert Sgraets zijn klerk was, zal het 
protocol van dat jaar pas tijdens het functioneren van Aert Sgraets als secretaris zijn ingebonden, 
bij welke gelegenheid deze genoemde vermeldingen noteerde. In het schepenprotocol van 1584, 
fol. 39 e.v.v., is de hand van Roeland van der Ameyden op 21 april nog speurbaar. Mogelijk is 
deze toen ziek geworden en aanvankelijk vervangen door zijn klerk Aert Sgraets. 
54) Oirschots schepenprotocol van de betreffende jaren, titelbladzijden. 
55) Klad van rekest: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 4979. 
56) Zie noot 51. 
57) Waarschijnlijk Aert van Breugel lid van de Raad van State van Brabant, stammend uit een 
Oirschotse familie: Frenken, Genealogieën, blz. 22. 
58) Klad van rekest: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 4979. 
59) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 584. 
60) B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629, Brabantse rechtshistorische 
reeks nr. 1, Assen/Maastricht 1986, blz. 275 - 277. 
61) A.F.O. v. Sasse v. Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, deel I, 's-
Hertogenbosch 1975, blz. 267 e.v. 
62) Oirschots schepenprotocol van 1584, fol. 73". 
63)  " " 1585 en 1586, titelbladen. 
64)  " " 1576, fol. cxr. 
65)  " TI " 1577, titelblad. 
66)  " " 1592, fol. XLV"; 1593, CIV. 
67)  " 1593, fol. XCIV e.v. 
68)  " " 1593, fol. CIV e.v. 
69) Van het kwartier Kempenland en de vergadering der vier kwartieren zijn vôôr de tijd van Aert 
Sgraets nauwelijks archieven bewaard. Dat Cornelis Smeeds, secretaris van Oirschot van 1488 tot 
1525, ook griffier van Kempenland was, weten we enkel uit zijn grafschrift: P.C. Bloys van 
Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der 
provincie Noord-Brabant, Utrecht 1924, deel 2, blz. 110. 
70) Parochie-archief Oirschot, Register van Dooren - van Baar. De dingtale is afgeschreven op de 
volgende bladzijden: 25 - 38; 41 - 51; 66; 71 - 74; 213 - 219. Zij is een belangrijke bron geweest 
voor de dissertatie van Dr. M.J.H.A. Lijten, Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 's-
Hertogenbosch 1530 - 1811, Brabantse rechtshistorische reeks nr. 2, Assen/Maastricht 1988, met 
name blz. 34. 
71) Het oudste doopboek tevens afleesboek van Oirschot vermeldt: 1601 25 septembris feria 3 
hebdomade nocte circa duodecimam obiit Arnoldus Antonii secretarius nostri municipii. 
72) Inventaris van nagelaten bescheiden berustende onder Aert Sgraets d.d. 1601.10.07: 
A.R.A.Brussel, A.F.v.Merode, VDD 721. 
73) R.A.O., code 2.12.13, dossier van erfdeling van de nalatenschap van Willem Robrechts van 
den Velde. 
74) Oirschots schepenprotocol van 159

8
/1605, fol. 405". 

75)  " " " , fol. 471" e.v. 
76)  " " " , vanaf fol. 472. 
77) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 4728. 
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78) A.R.A.Brussel, A.F.v.Merode,VDD 721. 
79) J.Lijten, 'De akte aangaande de lossing der halve heerlijkheid Oirschot van 24 november 
1614', in Campinia jrg. 10 (jan. 1980), blz. 195 - 203 met de tekst van de akte in het Frans en 
vertaling. 
80) R.A.O., vrl. inv. nr. 1913. 
81) Fotocopie in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 169. 
82) J. Lijten, 'De voeten van de Zonnekoning in Oirschotse handen', in Campinia jrg. 17 (1987), 
blz. 189 - 193. Voor Willem en Jan de Metser: Verweij, Oirschot en de Leuvense universiteit, blz. 
169, 179 en 181. 
83) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 9090: stukken uit het privé-archief van secretaris Gerard Goossens. 
84) O.A.A.O., ch. 1626.03.27. Bijlage V. 
85) Aangetekend op de pliek van de akte d.d. 1614.11.24: Campinia jrg. 10, blz. 199. 
86) P.A.O., kerkerekening van dat jaar. 
87) R.A.O., code 2.12.13: dossier van erfdeling van Andries Geraert Goossens, 1651. Frenken, 
Genealogieën, blz. 41. 
88) J. Lijten, 'De schuurkerk', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 250. 
89) Verweij, Oirschot en de Leuvense universiteit, blz. 179 e.v. Jan is niet meer vermeld in de 
erfdeling in noot 87. 
90) Acta scabinorum van 1643, P. 
91) J. Lijten, 'De kwartierschouten van Kempenland/schouten van Oirschot en hun stadhouders I, 
de schouten van de hertog', in Campinia jrg. 22 (1992), blz. 5 - 25 met publicatie van het regle-
ment van het kwartier Kempenland als bijlage. 
92) Rayonarchief Oirschot, Archief kwartier Kempenland, vrl. inv. nrs. 1544, 4229, 5053, 5055, 
5056 en 5211. 
93) In het Oirschotse schepenprotocol van 1646 staat genoteerd op blz. 56: Obiit Mr. Geerart 
Goossens den 4den februari 1646 reysende naer 's-Gravenhaege om de gemeyntens affairens ende 
processen te ageren vertrocken synde, by Boechoven op de eyssleede in't reysen ingebroecken 
ende alsoo verdroncken. 
94) In het oudste doopboek van Best tekent de pastoor aan op 5 juni 1648, fol. 109'

0
: 

Quinta iunii anno 1648 publicata est pax inter regem Ilispanie et Hollandos Oirschoti, cum iam 16 
maii publicata esset in Munster. 
Op 5 juni 1648 is de vrede tussen de koning van Spanje en de Hollanders gepubliceerd in 
Oirschot, terwijl die al op 16 mei gepubliceerd was in Munster. 
en op 7 juli: 
Predicta misera pax miserrima fecit templa 7' enim die julii anno 1648 omnia oostra altaria eversa, 
tabernaculum, eucharistie, ornamenta ceteraque templi suppellex funditus sublata. 
O tempora, o mores. 
Genoemde ellendige vrede maakte de kerken allerellendigst, op 7 juli 1648 immers werden al onze 
altaren vernield, het tabernakel, de eucharistie, de versieringen en het overige meubilair van de 
kerk volledig weggeroofd. 
Wat een tijden, wat een manieren. 

BIJLAGE I 
Oirschots schepenprotocol van 1547, fol. 
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van 1509/16, fol. I". 

Item anno XV
C 
 ende IX op Bamisdach heeft Jaspar van Esch ierst begonnen te 

dienen met Cornelis Smeets ende dienden t'samen totten jaer toe anno XV' 
ende XII op Bamisdach ende doen quam Wouter Knyf van Waelre ende 
dienden met Cornelissen voertaen ende elck had een protocolle .... die hy 
bewerp een wile. 

BIJLAGE II 

1513.09.28 Oerle 

Contract tussen Henrick Heythofs en Wouter Knyf betreffende de functie van 
secretaris van Lommel. 

Schepenprotocol van de oude bank van Oerle van 1513, fol. XVI" 
Henrick Heythofs tot Loemel heeft gepacht tegen Wouteren Knyf secretarius 
van Kemppellant dat secretarisscap van Loemel drie jaer lanck geguenende 
aengaende op Bamisdach naestcomende ende eyndende opten lesten dach van 
septembri ten eynden van den drie jaren voerscreven ende heeft geloeft die 
selver Henrick super se den voergenoempden Wouteren daer jaerlix af te 
geven twee gulden te XX stuver 't stuck; ende dat hy dat secretarisscap die 
voerscreven drie jaren lanck voerscreven alsoe sal bedienen oft doen bedienen, 
alsdat Wouter Knyf noch niemont van synen wegen daer scay noch commer af 
en sal hebben ende wes scade oft commer Wouteren daeraf coemt, dat hy hom 
dien oprichten sal. Ende of Henrick den voergenoempden Wouteren behoefden 
omme ennighe contracten oft anders te helpen maken, dat Wouter alsdan 
Henricken sal comen helpen totten costen Henricks voerscreven. 
Actum op sunte Michielsavont anno XIII. 
Testes: Huprecht Loepman ende Jan Dirckssoen. 

BIJLAGE HI 

1547.02.01 Oirschot 

Borgstelling voor de betaling van 7 Karolusgulden door Jan Rutgers van 
Kerckoerle als pacht voor het ambt van secretaris van Oirschot. 

Ongedateerde aantekening in het schepenprotocol van de oude bank van Oerle 
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Thomas Rutgerssoen ende Laureys van den Sande zyn ter instantie ende voer 
Jannen Rutgerszoen (van Kerckoerle) borgen wordden ende blyven borgen 
midts desen voer die jairlicxe betalinge van soeven Karolusgulden ter saecken 
van den clerckscap in Oirschot tot Bamisse toe XV

c 
 drieënvyftich, d'welc Jan 

voerscreven soe lange in pechtinge ontfangen heeft, gelovende die voirscreven 
Thomas, Laureys ende Jan voirscreven elc byzunder ende een voir all als 
principael sculdeners te betalen aen Symonen Bacx, rentmeester ons heeren 
des keysers in't quartier van Den Bosch, die voirscreven soeven Karolusgulden 
jairlicx te betalen duerende den tyt voirgenoemd, waervoir elc byzunder ende 
een voir all verbonden hebben hunne personen ende allen honne beruerlicken 
ende omberuerlicken gueden present ende toecomende. 
Ende certificeren wy scepenen voirscreven, dat die voirgenoemde borgen ende 
Jan pechter ende elck byzunder sufficiënt ende ryck genoch zyn voer die 
jairlicxe betalinge van den voirgenoemde soeven Karolusgulden. 
Actum prima februarii. 
Testes: [Peter Willemszoon van] Broegel et [Peter Janszoon de] Crom. 

Jan Rutgerssoen voirgenoemd resumendo prescripta et in meliori forma heeft 
geloeft als principael sculdener die voirgenoemde soeven Karolusgulden alsoe 
jairlicx te betalen, datter Thomas ende Laureys voirscreven ende allen honne 
gueden dairaf ten euwigen dagen sullen blyven scadeloos, waervoer Jan 
voirscreven verbonden heeft zyne persoen ende allen zyne haeffelycke ende 
erffelycke gueden nu hebbende ende vercrigen sal mogen. 
Datum et testes ut supra. 

BIJLAGE IV 

1551.11.12 Brussel 

De president en de leden van de rekenkamer benoemen na gunstig advies van 
de rentmeester van Den Bosch en de regenten van Oirschot Roeland van der 
Ameyden voor negen jaren ingaande 1 oktober 1551 tot secretaris van Oir-
schot tegen een jaarlijkse betaling van 9 Carolusgulden aan de keizer. 
In dorso is aangetekend de beëdiging van de secretaris op 19 november 1551 
door Natael Vos stadhouder van de schout van Kempenland en schout van 
Oirschot vanwege de heer. 

Origineel op perkament: O.A.A.O., vrl. inv. nr . 4980. 

Alzoe Roelandt van der Hameyden, notaris, inwoender der vryheyt van 
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gegeven heeft gehadt, dat mits der af-lyvicheyt Johannes Rutgertzoen het 
clerckschap van Oirschot vacerende es ende dat 'tselve nyet en behoirt blyven 
oepen te stane mits den processen die partyen aldaer hangende hebben, 
biddende en versueckende, dat den president ende luden der voirschreven 
cameren gelieven wille hem suppliant 'tvoirschreven clerckschap over telaten 
om 'tselve te mogen bedienen, presenterende jaerlycx daer voere te betalen 
gelyck de voirschreven Johannes daer voere gegeven heeft gehadt. Ende 
naedien de voirschreven president ende luden van desen cameren oversien 
ende gevisiteert hebben gehadt zekere informatie, rescriptie ende advys des 
rentmeesters van Brabant in't quartier van Den Bossche, Anthonis van der 
Straten, tot huerer ordinantie daer op genomen ende gegeven, by den welcker 
zy bevinden, dat die schoutet, schepenen, kerckmeesters ende heiligeestmees-
ters der voirschreven vryheyt van Oirschot verclaert hebben, dat de voirschre-
ven suppliant seer nut ende bequaem es totten bedieninge van den voirschre-
ven clerckschap ende dat zy hopen van den voirschreven suppliant wel gedient 
te worddene, soe zyn de voirschreven president ende luden van desen cameren 
metten voirschreven suppliant, Roelande van der Hameyden, overcomen ende 
geappoincteert, dat hy 'tvoirschreven clerckschap van Oirschot houden ende 
bedienen sal eenen tyt ende termyn van negen jaren eenpaerlyck d'een den 
anderen volgende innegaende te Bamisse lestleden, mits jaerlycx zyne voir-
schreven pachtinge gedueren daer voere betalende tot proffyte ons heeren 
'skeysers in handen des voirschreven rentmeesters van Brabant in't quartier van 
Den Bossche, nu oft inder tyt wesende, die daer aff gehouden wordt rekenin-
ge, bewys ende reliqua te doene metten anderen penningen van zynen ontfan-
ge, de somme van negen Karolus gulden te )0C stuivers 'tstuck, op last dat hy 
tot versekertheyt van den voirschreven pachte schuldich ende gehouden sal zyn 
te stellen goede ende sufficiënte cautie ende borchtocht in handen des voir-
schreven rentmeesters ende voere 'tbedienen van den voirschreven clerckschap 
den behoirlycken eedt te doene, daer ende alzoe dat behoeren sal, ende dat de 
voirschreven suppliant gehouden sal wesen een goet ende rechtveerdich 
registre te houden van allen den brieven, acten ende contracten, die voer de 
selve scepenen passeren sullen ende 'tselve registre ten afscheyden ende ter 
expiratiën van zyne voirschreven pachtingen overleveren in handen van den 
voirschreven scepenen. Ende by den voirschreven rentmeester, ontfanck 
makende van den voirschreven jaerlycken pachte, ende opten eersten termyn 
overbrengende dese acte oft copie auctenticque derselver, sal men hem des 
gestaen in zyne rekeninge daer ende alzoe dat behoeren sal. 
Actum in der voirschreven cameren van den rekeninge te Bruessel XII 
novembris anno XV

c 
 eenenvyftich. 

w.g. Hedincx 

Oirschot, den president ende luden van desen cameren by requeste te kennen In dorso: 
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Alzoe Roelant van der Ameyden, notarius, die acte van der pechtinge des 
clerckscap van Oirschot, hem verleendt by myn heere die president ende 
andere heeren van der rekencaemere in Brabant ons heeren des keysers, in 
presentie van Jasperen van Esch ende Goesen Scepens, scepenen in Oirschot, 
getoent, visie ende lecture gedaen heeft, inhoudende ende mentie maickende 
onder meer andere, dat hy, Roelant voirnoemt, voo'r't misdienen van den 
selven clerckscap doen zoude den behoirlycken eedt etc., soe heb ic, Natael 
Vos, stadthoudere des schoutet van Kempelant, schoutet des heeren van 
Oirschot, in presentie ende tegenwoirdicheyt der scepenen voirschreven den 
selven Roelandt van der Ameyden voirnoemt den behoirlycken eedt gestaefft 
ende solempnelycken affgenomen om het clerckscap van Oirschot van hem 
Roelandt getrouwelycken bedient te worddene. 
Oirconde des heb ic myn gewoenlyc hantscrift hier onder gestelt. 
Gedaen opten negenthiensten dach der maent novembris in den jaere ons 
Heeren geboerte dusent vyffhondert ende eenenvyfftich. 
Ita est Natael Vos stadthouwer van den schoutet van Kemplant. 

N.B. Later is deze akte gebruikt als omslag voor andere stukken blijkens het 
zeventiende-eeuwse dorsale opschrift: 
Brieve die raaken de aflossinge der halve heerlijckheijt 1618. 

Verdere dorsale aantekeningen: N 126 (doorgehaald) 
N 74. 
A 1. 

BIJLAGE V 

1626.03.27 Brussel 

De Raad van Brabant erkent het privilege van Oirschot, om bij vacature van 
het ambt van secretaris een bindende voordracht van drie personen in te dienen 
en belooft in de toekomst daarmede rekening te houden. 

Oud administratief archief van Oirschot, ch.1626.03.27. 

Alsoo in den Raede des Conincx geordonneert in Zyne Majesteyts lande ende 
hertochdomme van Brabant waere overgegeven ende gepresenteert geweest 
sekere supplicatie by oft vanwegen die schouteth, schepenen, gesworene, 
raedtsluyden, kerckmeesters ende Heylichgeestmeesters der vryheyt van 
Oirschot, daerby te kennen gevende in substantie, hoe dat sy t'hunnen coste 
ende op hunne borse uuyt eene pure affectie, die sy droegen tot syne Conin- 

25 

clycke Majesteyt, hadden gelost de heerlyckheyt van Oirschot voorschreven 
hiervoortyden in pantschappe beseten by heere Floris van Merode, baender-
heere van Duffele, Leefdaele etc., waeren in de brieven van ontleeninghe 
daerover by wylen syne hoocheyden onsterffelycker memorie uuytgegevn in 
date den vierentwintichsten novembris sesthienhondert ende veerthiene onder 
andere conditiën welnaectelyck besproecken ende beloeft, dat soo wanneer het 
officie van secretaris oft schepenenclercq aldaer soude commen te vaceren, dat 
die supplianten souden hebben de denominatie van drye persoonen, die sy 
daertoe souden vinden nut ende bequaem, uuyt dewelcke syne Coninclycke 
Majesteyt als hertoge van Brabant soude hebben den keuse van een van dryën 
in verbis: Itemque d'icij en avant l'escoutette de Kemplant et les echevins, 
iurez, du conseil, margliseurs et maitres du Saint Esprit dudit Oirschot, presens 
et futurs, auront la denomination de trois personnes capables pout l'office de 
secretaire ou clercq des eschevins et d'aultres six pour les deux sergeantifes a 
chascune fois que besoing sera par trespas ou aultre vacance pour en estre 
faict le choix par nous ou par celuij qui de nostre part en aura la charge etc., 
behelsende dieselve brieven alnoch dat allen 'tgene in preiudicie van dyen by 
inadvertencie oft anderssints mochte worden ghedaen, soude wesen nul, 
machteloos ende van onweerden, die woorden syn dese: Et advenant que par 
inadvertence ou aultrement fut traicté et arresté quelcque chose au contraire et 
en preiudice de cesdites presentes notanter, nous le revocquons, desapprouvons 
et mectons a neant desmaintenant pour lors comme chose subreptice et 
obreptice etc. 'T ware nu soo dat wylen Jan de Metser in synen leven secreta-
ris van Oirschot voorschreven op den vyffden deser maent meert ware com-
men t'overlyden, Geraert Goossens, secretaris der heerlyckheyt van Liemde, 
niet wetende van de voorschreven denominatie te doen by den supplianten, op 
den sevensten derselver maent in den voorschreven Raede hadde becommen de 
collatie van het voorschreven officie van secretaris tot Oirschot absolutelyck 
ende sonder te wachten naer de voorschreven denominatie, daeraff die suppli-
anten onderricht wesende, hadden hun grootelycx vercort gevonden in hunne 
gerechticheyt vercregen van wylen syne voorschreven hoocheyt ex contractu 
vel quasi met hun supplianten aengegaen, niet dat die voorschreven Gerardt 
Goossens tot 't voorschreven officie soude wesen ombequaem oft anderssints 
ondienstich aen de gemeynte (mits die supplianten denselven in syne absentie 
ende sonder te weten, dat hy alreede hadde de collatie van't voorschreven 
officie, hadden mede gedenomineert tot't voorschreven secretarisampt) naer 
uuytwysen van de acte daeraff synde in date van den negensten deser maent 
meert; redene waeromme ende dat die supplianten by dien middele grootelycx 
souden worden gecrenckt in hunne oude privilegiën verleent by de hertogen 
van Brabant, dat het oyck soude wesen van quaede consequentie dyenaengaen-
de eenige inbreuck te laten conunen, soo hebben die supplianten tot conserva-
tie van hunne oude gerechticheyt ende om te verhueden, dat in toecommende 
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(Veldhoven) 

Alkmaar 101 
Ameijden, Danel Ard van der 163 
Ameijden, kinderen van der 161-162 
Amersfoort, latijnse school 102 
Amstel, Jan van 134,137,139-140 
Amstel, Th. van 66 
Amsterdam 137 
Antwerpen 71,102,111 
Ardt, nat. z.v. Hilleken van der Greijn 156, 

157,161,163,171,176-177 
Assouw, Alexander 94-95 
Auchinleck, David 126 
Auchinleck, Gilbert 126 
Auchinleck, Johan schoolm. en koster 
in Best 124-127,193-194 

Auchinleck, Johannes 124 
Audenhoven, Nicolaas Thomaszoon van -, 
kerkm. in Best 4 

Audenhoven, Willem van 14 
Auw Loop, hotel-cafe te Veldhoven 22 

B 
Baar, A.F. van -, armm. 81 
Baar, J.N.H.M. -, burg. van Oirschot 60-61 
Baarle Nassau 48 
Baas, Pieter 85 
Back, Giselbert 10 
Baerlandstraat, van (-, Oirschot) 48 
Baers, Johan -, kanunnik 158,172 
Bagijnhof (Eindhoven) 18 
Beeck, Jan Mathijssen van -, kerkm. 
in Best 4 

Beeck, Mathijs van 4 
Beek en Donk 3 
Beelaerts, Margriet 11 
Beerzen (Oost-, West-, Middelbeers 92-93 
Belaertssoen, Henrick Rutger 175-176 
België 73,77 
Bellaerts, Christina -, e.v. 
Christoforus Vladeracken 101 

Berchem, Lambertus van 104 
Best 3,7-8,11,14,80,124-125,127,179,182-208 
Best, Bureau Auxiliaire 86 

Best, parochie/past. 5,9-10 
Besterbroek, top. Best 198,205 
Besters, Hendrik 96 
Bijnen, Elisabeth Maria -, e.v. 
H.J.M. Kuijpers 52 

Binnenlandse Zaken, minister van 204,207 
Blaarthem 22 
Blaerthem 142 
Blankers, Arnoldus Jan 95 
Blankers, Jan Gerritsen 94-95 
Bloemen, J.D. -, predikant 85 
Blomjous, Antonie 48 
Blomjous, Elisabeth -, e.v. I J. v.d. 
Grinten, II D. v.d. Muijzenberg 48 

Blomjous, Petronella -, e.v. Adriaan 
Jacob Hoppenbrouwer 48 

Boelaars, M.J. -, onderwijzer 88 
Bogbelland de Chapelle, n.n. 84 
Bogmans, P.J. 89 
Bokhoven, Jan Oem van -, 
kapitteldeken 7 

Bologna 12 
Bolsius, A.F. 86 
Bonten Clepper, den -, huis te Tongerlo 74 
Boort, Frank van -, kapitteldeken 7-8 
Bots, H. 124 
Boussem, diakonieboerderij 83-84 
Boxtel 104 
Boxtel, Willem heer van 66-69 
Brabant 101,169,179-184,189,200 
Brabant, hertog van 134 
Brabant, landdrost van 23 
Brant, Henric 142 
Brant, Jacoba van den -, e.v. 
Joannes Neggers 74 

Brantchen, Adrianus 173 
Breda 132 
Brekelaar, P. van den 82 
Broek (Veldhoven) 23 
Broekstraat (Best) 205 
Brouwer, Jannes de 156 
Bruijn, J. de 84 
Bruijnincx, Anthonis -, kanunnik 160-161 
Bruschwiler, n.n. 86 
Brussel 104,141 
Bureau de Bienfaisance 86-90 

C 
Caecilia kerk/parochie te Veldhoven 

22-24,27-29,36 
Campinia 41,66,101 
Camps, H.P.H. 66 
Ceciliastraat (Veldhoven) 19 
Cleijn Bijsterveld (Oirschot) 94 
Coenraets, Jacobus -, drossaard 179,182, 

184-190,193-194 
Coldewij, J.A. 134-135 
Conferentie van de H. Vincentius 89-90 

Coops, Johanna -, e.v. Nicolaas 
Versteijnen 

Cornelis, Heijlwigis -, e.v. 
Henricus Neggers 

Corthout, Johanna -, e.v. Johannes 
Dirk Hoppenbrouwers 76 

Coudenberg, proost van 141 
Crabbe, Jan Mattheeussen 70,74 
Craendonc, Willem van 141 
Cretsers, Jan 14 
Crom, Arnoldus 168 
Crom, Henrick de -, kerkm. in Best 4 
Croonenbergh, Johannes Josephus van 48 
Cruijcen, Franciscus van der 75 
Cuenen, Willem -, ouderling 189,193-194 

D 
Deinde (Schotland) 124 
Demer (Eindhoven) 18 
Deurkens, Peter 14 
Diessen 82 
Diest, Arnold heer van 66-68 
Diest, Arnold IV van 134 
Diest, Gerard van 68-69 
Diest, Maria d.v. Arnold heer van -, 
e.v. Willem van Boxtel 66,68 

Diest, Maria van -, e.v. Rutger 
van Kuijc 134 

Dijck, J. van 84 
Doerkens, Peter 3 
Doernkensacker, top. Oirschot 14 
Domsta, H.J. 153 
Donck, Govaert van den 3 
Doren (de Spina), Philips Jacobus van 
den -, past. van Beek 158-160,172 

Dorpstraat (Veldhoven) 22-23 
Duijtz, Ericus -, secr. van Oerle 18 
Duizel 43-44 
Dun, Willem van 77 
Dungen, Den 3 

E 
Echternach, abdij 169-170 
Edinburgh 126 
Eendenpoel (Oirschot) 94 
Eersel 30,37 
Eggers, zie Neggers 
Eij, Herman 52 
Einden, Adriaan van den 86 
Eindhoven 3,14,18,24,28,180,202 
Eindhoven, Godefridus van -, 
rector van Best 9 

Ekker, wijk te Veldhoven 19,27 
Elmpt 31,35 
Elmpt-Brggen 35 
Els tot Boedelham, Clementina 
Geertruid van -, e.v. M.C. Sweerts 
de Landas, vrouwe van Oirschot 194  

93 
105,109 

4 
177 

Esch, Peter Jacopszoon van 154 
Europa 12 

F 
Feij, Arnoldus -, chirurgijn 43,108 
Floreffe, abdij 20 
Foppens, J.F. 108 
Fortuijn, W. 93 
Franck, Martinus 186 
Frankrijk 13,76,202 
Frenken, A.M. 3,5 
Friesland 198 

G 
Geel (België) 84 
Gellen 101 
Geldrop, Aert Jordaan van 14 
Gemeene Leven, fraters van het 102 
Gemert 109 
Generaliteitslanden 111,181,183,187 
Geritsen, Arnold Jacobszoon 3 
Geritsen, Gerard Jacobszoon 3 
Gerwen, P. van 86 
Gestel 22 
Gijsberts, Anna -, e.v. Jacob 
Somerdijcks 18 

Gouda 61 
Gramaye, J.B. 106,108 
's-Gravenhage 24,92-93,95,125-126 
Greijn, Hilleken Gosens van der 

156-164,171,173-177 
Grinten, Jan van der 48 
Guljé, W. -, dokter 80 
Gunterslaar (Best) 198 

H 
Haanwijk, huis 188,194 
Haaren 101 
Haarlem 126 
Habsburgse Huis 180 
Haest, Franck die -, priester 156-162 
Hak, Antonij van 82 
Hanschie, Gerard -, kanunnik 158,172 
Hanssen, Joh. 84 
Hanssen, Martha Elisabeth -, e.v. 
Jan Willem Smit 84 

Harnismakers, Elisabeth 14 
Hasselt 202 
Hedel, herdgang 14,81-82 
Heeren, Jan Baptist 18 
Heeren, Peeter Jan Wouters 18 
Heijmbach, Aleijdis van -, e.v. 
Arnold IV van Diest 134 

Erasmusuniversiteit Rotterdam 
46 Esch, Gaspar van 

Esch, Henrick Jacobszoon van -, 
73 priester en notaris 

Esch, Jaspar van 



Heijns, Maria Theodorus -, e.v. 
Jan Jansen Neggers 71,73,75 

Heilige Eik, kapel van de 182,193 
Hensen, Elisabeth Peter 18 
Henst, Hans Hendrick van den -, 
schoolm. in Best 125 

Herenthals (België) 73 
Herpen 135,137,139-140 
Herpen, heer van -, zie Rutger van Kuijc 
Hersel, Sijken e.v. Willem van 162,174-175 
Hersel, Willem Janszoon van 

162,163,174-177 
Herselt (België) 73 
's-Hertogenbosch 43,60,63,67-69,92-93, 

101-102,104,106,108-111,124,126,141, 
156,179,181,183,195,199,202-203 

's-Hertogenbosch, latijnse school 
102-104,110 

Heumen, A. van -, armm. 81 
Heumen, A. van -, wethouder in 
Oirschot 61 

Heuvel, Gerardina van den -, e.v. 
Henricus Kuijpers 50 

Heuvel, Gerardus van den 48 
Heuvel, Gerardus Arnoldus van den 50 
Heuvel, Hendrik van den -, armmeester 80 
Heuvel, Martinus Gerardus van den 50 
Heuvel, Wilhelmina van den 50 
Hilvarenbeek 70,82,141 
Hilvarenbeek, cantorij 11 
Hilvarenbeek, kerk van 10 
Hintham 195 
Hoeven, Gerard van den 14 
Hoge Boght, begraafplaats in 

Veldhoven 19,28 
Holland, gewest 101 
Holland, koninkrijk 76 
Holleman, Wouter 22-23 
Homerus 104 
Hommel, Mie de 56 
Hoogstraten, familie van 180 
Hoppenbrouwer, Adriaan Jacob 48 
Hoppenbrouwers, Francis 76 
Hoppenbrouwers, Hendricus 76 
Hoppenbrouwers, Jacobus Johannes 76 
Hoppenbrouwers, Johanna 76 
Hoppenbrouwers, Johannes Dirk 76 
Hoppenbrouwers, Maria 76 
Hoppenbrouwers, Peter 82 
Hoppenbrouwers, Petronella 88 
Hoppenbrouwers, familie 76 
Horatius 104 
Home, Dirk van 135,141 
Horst, Henrick Hatart van den -, 
notaris te Keulen 4 

Houbraken, Judocus 106 
Houffalize 153 
Houtum, D. van 96 

Huijskens, Antonet -, e.v. Jan 
Gerritsen Blankers 95 

Hulpe, Francis van der -, gerechtsbode 
en ouderling 185-187,193,194 

Hurk, van den 205 

IJsewijn, J. 101 
Italië 12,182 

J 
Jespers, F. 43-44 

K 
Kantersche Velden, top. Best 14 
Kapelle 77 
Kappelhof, A.C.M. 41 
Kasteren, Adrianus Johannes van 52 
Katalijn, nat. d.v. Hilleken 
van der Greijn 156-157,163,171 

Keeris, A. -, onderwijzer 88 
Kempen 41 
Kempenland, classis - en 
Peelland 180,182,184 

Kempenland, kwartier 76,92,196 
Kerkhof, herdgang 46,81-82,156 
Kessel, van -, molenaar 205 
Keulen 3-5,8-9,12 
Klaasen, W. streekarchivaris 
van Noord Kempenland 24 

Kleef, Agnes van 135,137,142 
Kleine Dreef (Veldhoven) 25 
Klokdijk (Veldhoven) 25 
Kluitmans, Martinus 24 
Knegsel 29 
Koestraat (Oirschot) 70 
Kollenburg, Johannes van 82 
Kromstraat (Veldhoven) 22-23 
Kroon, Geertruij de 84 
Kroon, Gerard de 85 
Kroon, Gerardus Johannes 
Adrianus Allegonda de 52 

Kroon, Matheus Gerardus Johannes de 52 
Kroon, brouwerij 52 
Kuijc, Hendrik II van 135 
Kuijc, Hendirk III van 135 
Kuijc, Jan I van 67-69,134 
Kuijc, Jan III van 135 
Kuijc, Otto van 134,137,140 
Kuijc, Rutger van -, heer van 
Herpen 134-135 

Kuijc, familie/heren van 134,137 
Kuijck, Gregorissen Wauterssoen van 196 
Kuijpers van den Heuvel, 
handelsonderneming 50,52 

Kuijpers, Antonius J.L.C. 52 
Kuijpers, Henricus 50 
Kuijpers, Henricus Josephus Maria 52  

Kuijpers, Jan Hendrik Adrianus 50 
Kuijpers, Johannes A.A.M. 52 
Kuijpers, Maria L.H. 52 
Kuijpers, Wilhelmina -, e.v. Herman Eij 52 

L 
Laak, Peter van de 82 
Laeck, Margaretha Peter Janssen van 
den -, e.v. Dirck Janssen van Roij 71,75 

Laerhoven, Cornelis van 94 
Laer, top. Best 14 
Lakaij, huis te Eindhoven 18 
Laken 205 
Langerwehe 31,35 
Lazarusbocht (Oirschot) 195 
Leefdaal 139 
Leefdaal, Arnold van 139 
Leefdaal, Isabel van -, e.v. Willem 
van Petershem 135 

Leefdaal, Jan van 135,137,139-140,142 
Leefdaal, Lodewijk (I en II) van 134 
Leefdaal, Margriet van 135,141 
Leefdaal, Rogier van 134-135,137,139 
Leemputte, Henricus van den 108 
Leende, Willem Aarts van -, 
kapitteldeken 3,8-10,169 

Leeuwerikstraat (Oirschot) 94 
Leiden 125 
Leijs, Gerartken Geraerts van der 70,75 
Lemckens, Willem 73 
Lemmens, Jan -, armm. 80 
Lemmens, Niclaes 73 
Lemmens, P. -, armm. 81 
Lerpt 14 
Leuven 12,43,101-102,108,132,153,167 
Liempde 14,126,205 
Liempt, Anna Rovers Jansen van -, 
e.v. Paulus Peter Neggers 71 

Lieringsdijk (Best) 205 
Lievenoogen, Andries van 86 
Limburg 35 
Lipsius, Justus 109-110 
Lith, Hendricus Johannes van 61 
Lith, Johan, Charles Henri Breton 
van -, burg. van Oirschot 60,61-64 

Lith, Neeltje Antoinetta Agnes 61 
Lobach, Hermanus -, dokter 63 
Lodewijk Napoleon, koning van 
Holland 76,202 

Londen 126 
Louwius, Petrus 103 
Lucassen, Gielis 14 
Luik (bisdom) 4-5,7,156-160,163-164, 

202-203 
Luik, kathedraal van 153,157 
Luik, officiaal van 10 
Luxemburg, groothertog 
van -, zie Willem I  

M 
Maasland 137 
Maastricht 153 
Maatschappij van Weldadigheid 81 
Macropedius 109 
Maerselaar (ook van de Schoot), 
genealogie 129-131 

Maerselaer, Jenneke Marten van 
de -, e.v. Peter Spapen 94 

Mariakerk (Oirschot) 183-185 
Masius, bisschop van 's-Hertogenbosch 105 
Matheus, Maria -, e.v. Jacob Neggers 73-74 
Maurits, prins 109 
Mechelen 74 
Meerenburg (Nassau-Weiburg) 84 
Meerveldhoven 29,182 
Meeuwen, Henrick van -, past. van 
Oirschot 7 

Meierij van 's-Hertogenbosch 13,41,76,92, 
104-105,111,124,179-181,185 

Meij, Jan -, Kuiper 14 
Meij van Streefkerk, J.G. de 205 
Meijers, E.M. 132 
Melcrod, Henric Geerlics van de -, 
rector te Best 8-9 

Mensfort, hoeve te Woensel 13-14 
Merci, Elisabeth 86 
Merck, Jan Baptist -, schepen 92 
Mercx, Arnoldus 89 
Merheijm, Rutger van 134 
Merode, Arnold van -, kanunnik 153 
Merode, Jan IV van 153 
Merode, Ricald van -, kanunnik 153-154, 

156,158-164,167-170,173-175 
Merode, Ricald II van 153 
Merode, Ricalt V van 106 
Merode, Werner van 153,158-160,172 
Merode, Willem I van 153 
Merode, familie van 141-142 
Meulegraaf, van de 205 
Michielsdochter, Aleijt Jan 162,174-175 
Middegael, Ida Jasper -, e.v. Paulus 
Peter Wolvers 70 

Middelburg 61 
Moerdijk 111 
Moergestel 94 
Moescops, Hendrik -, schepen 92 
Moeskops, H. 24 
Monden van de Rijn, arrondissement 202 
Monnikenweg (Best) 205 
Moretus, Balathasar -, uitgever 102-103,110 
Morinneke, huis te Eindhoven 18 
Muijzenberg, Dominicus van de 48 
Mulder, M. -, onderwijzer 88 

N 
Naastenbest, herdgang 198-200 
Nahuijs, Albert van 125,126 



Nahuijs, Pieter Elias van -, 
armm. 48,79-80,85-86 

Napoleon, keizer 76,202 
Nauwelaerts, M.A. 104,108-109 
Nederland 13 
Nederlanden 44,101,195 
Nederlanden, koninkrijk 77,203 
Neggers, Adriaen 73-74 
Neggers, Andries 74 
Neggers, Anna Jan Jacob -, e .v. 
Victor Pulmans 70,73,75 

Neggers, Arnoldus 75 
Neggers, A. 41 
Neggers, Catharina 74 
Neggers, Cathelijn Jacob -, e.v. 
Jan Matheeussen Crabbe 70,74 

Neggers, Henricus 73 
Neggers, Jacob 73-74 
Neggers, Jacob Adriaens 73-74 
Neggers, Jacoba -, e.v. 
Guillemus Guens 73-74 

Neggers, Jacobus 75 
Neggers, Jan Adriaens 73-74 
Neggers, Jan Jacob 70,71,73-75 
Neggers, Jan Jan Janszoon 75 
Neggers, Jan Jansen 71,73-75 
Neggers, Joannes 74-75 
Neggers, Joannes Jacobus 73 
Neggers, Magdalena 74 
Neggers, Margaretha 75 
Neggers, Maria 75 
Neggers, Maria -, e.v. Franciscus 
van der Cruijcen 75 

Neggers, Maria -, e.v. 
Guillelmus Peters 73-74 

Neggers, Marij -, e.v. I Hendrik 
Versmissen, II Willem Lemckens 73-74 

Neggers, Paulus Peter (-, ook 
Wolvers) 71 

Neggers, Petrus 75 
Neggers, Simon 73-74 
Neggers, Vincentius 75 
Neggers, familie 70,74 
Nemelaer, kasteel 101 
Nevenzoon, Didderic Didderics 142 
Nieuwland, Jan van 88 
Nieuwstraat (Oirschot) 94 
Noijen, Hendrikus 63 
Noord Brabant 23,101,111,205 
Noord Brabant, Commissaris 
van de Koningin 56-60 

Noord Brabant, Gedeputeerd 
Staten 28,79-80,205,208 

Noord Brabant, gouverneur van 
de provincie 77 

Noord Brabant, Provinciale Staten 203-208 
Nood, Cornelis van -, 
procureur en diaken 18,194  

Notel, herdgang 79,81,82,86,156 
Nuenen, Gerard van 86 
Nuenen, Johannes Daems van 105-106 
Nuland 101 
Nunen, Anthony van 29 
N.N. -, Agnes 6 

0 
Odulphus, St. 198 
Oerle 18,29,182 
Oers, Willem van 94 
Oirschot passim 
Oirschot, Armbestuur 76,83,86,88-90 
Oirschot, Tafel van de 
H. Geest 86,157-162,172,184 

Oirschot, cantorij 3 
Oirschot, hervormde gemeente 
(diakonie) 78,83-86,90 

Oirschot, kapittel 4,5,7-12,20,104-106, 
135,142,153-154,159-160,198 

Oirschot, latijnse school 13,106,108 
Oisterwijk 101 
Ommeren, Peter van 46 
Onsenoort 134-135,137,142 
Onze Lieve Vrouw (Maastricht) 153 
Oost Brabant 35 
Oostenrijk, Anna van 108 
Oosterzee, H. -, predikant 86 
Opleiding Bouw Regio Eindhoven 37 
Oranje Nassau, prins van -, zie Willem 1 
Orleans 154 
Orthen, zusters van 156 
Oss 137 
Oude Kerkhof, begraafplaats te 

Veldhoven 19-20,26,28,37 
Oudewater 189 
Overdijk, Wouter van -, armmeester 80 
Overdijk, W.A. van 86 
Overlaer, Didderic van 142 

P 
Pajen, Daniel -, gerechtsbode 184,193 
Paltz 184,193 
Panken, Hendrik 28 
Parade ('s-Hertogenbosch) 63 
Parijs 12 
Peelland 101-102 
Peelland, classis Kempenland 
en -, 180,182,184 

Peters, Guillelmus 74 
Petershem, Beatrix van -, e.v. 
Arnold van Merode 153 

Petershem, Hendrik van 154 
Petershem, Jan II van 134-135,141-142 
Petershem, Wenceslaus 154 
Petershem, Werner van 168 
Petershem, Willem van 135,168 
Petershem, Willem van -, priester 154 

Petit, Henricus 25,29 
Phaff, E. 85 
Philips II 109 
Plantin, Christoffe -, uitgever 102,108 
Plato 104 
Plutarchus 104 
Ponte, Everardus de 169 
Possent, Egidius 173 
Postel, abdij 20,66,111 
Potters, weduwe 82 
Preesman, David -, notaris 94-95 
Pulmans, Elisabeth Victor 73,75 
Pulmans, Victor 70,73,75 

Q 
Quast, Jan -, predikant in de 
Beerzen 186,188,194 

R 
Raad en Leenhof van Brabant 95 
Raad van Brabant 104,124,159,188,194 
Raad van State 181,198,204 
Ravensteijn 46 
Ravensteijn, Land van 111 
Ravensteijn, Gerard Elias van 
onderwijzer 88 

Rechtestraat (Eindhoven) 18 
Redert, C. 83 
Reid, Ann 126 
Reid, George 126 
Reid, Jeanne 126 
Reid, Robert 126 
Reijssen, Augustijn -, 
schoolm. in Best 124 

Reijssen, Jan -, schoolm. in Best 124 
Reizende Man, huis te Luik 157 
Renen, Sofia van -, e.v. 
Hendrik II van Kuijc 135 

Republiek der Verenigde Nederlanden 76 
Retera, n.n. 82 
Rhenen, Robbert van -, 
schoolm. in 01. 186,193,194 

Rijkesluisstraat (Oirschot) 46,48 
Rijnland 35 
Roche, J. 86 
Roetarts, Lambrecht 154 
Roetarts, Louis 154,156 
Roeven, Wolterus van 89 
Roij, Dirck Janssen van 71,75 
Roij, Elias Aertsen de 43 
Roij, Iken Dirck Janssen van -, 
e.v. Jan Jacob Neggers 71,75 

Roij, Johannes Theodorus van 71 
Rome 12,154 
Ronden, Adrianus 169 
Roocksel, Herman 186,193 
Rosier, P. 14 
Rotterdam 43 

Rummen 153 

S 
Sande, Jan van de 29 
Sande, n.n. van de 205 
Sande, van de -, genealogische 
gegevens 143-148,197 

Scepens, Goessen Claeus 175,177 
Scharp, Margaretha -, e.v. Jan 
Baptist Verrijt 43 

Scheepens, Adriaan -, armm. 79 
Schepens, Antonie Willem 46 
Schepens,Catharina Joost (Caatje)  94-96 
Schepens, Jan Willem 46 
Schepens, Maijken Jan Willem -, 
e.v. Peter van Ommeren 46 

Schepens, Peter Willem Alaart 46 
Schepens, Willem Jan 46 
Schoet, Jan Janszoen van den 176 
Schonaeus, Cornelius 101 
Schoot, van de -, genealogie zie Maerselaar 
Schotelmansstraat (Veldhoven) 19 
Schotland 124,126 
Schouw, Jan -, secr. van Oirschot 199 
Seijlmans, predikant te Waalre 
en Aalst 188 

Seneca 104 
Sijmons, Magdalena -, e.v. 
Sijmon Neggers 73-74 

Silvius, uitgever 102 
Sint Anna en Oda, beneficie 11 
Sint Annakapel, Best 182 
Sint Jan, Den Bosch 24,109 
Sint Joris Gasthuis 135,137,142 
Sint Joris (Wassenberg) 153 
Sint Lambertus (Luik) 170 
Sint Martinus (Luik) 156-161,170-173 
Sint Michielsgestel 188 
Sint Odulphuskapel, Best 8 
Sint Odulphuskerk, Best 7 
Sint Oedenrode 29 
Sint Petruskerk (Oirschot) 156,158-159, 

167,172,175,183-185 
Sint Pieter (Leuven) 153 
Sint Servaas (Maastricht) 153 
Sint Severinus (Luik) 157,160,170-171,173 
Sledden, Cornelis Hendrick 18 
Smids, Theodoor 89 
Smit, Jan Willem 83 
Smits, Anna Barabara 83 
Smits, Barbara 83-84 
Smulders, F. 132 
Snoecken, Willem 41 
Soerabaja 61 
Somerdijckx, Jacob 18 
Somerdijckx, Jacoba 18 
Somerdijckx, Maria -, e.v. Jan 
Baptist Heeren 18 
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Someren 
Somers, A. -, onderwijzer in Oi. 
Somers, Jan -, pres.-schepen 
van Veldhoven 

Soonkens, Emerentiaan -, e.v. 
Henricus Neggers 

Spaanse Successieoorlog 
Spanje 
Spapen, Peter 
Speetjens, G.G.I.M. -, burg. 
van Oirschot 

Spijcker, Beertram van den, 
kerkm. van Best 3-6,10-12,14 

Spijcker, Elisabeth van den 3 
Spijcker, Engelbert van den, 
kanunnik in Keulen 3-6,8-11,13-14 

Spinelli, Giuseppe 181 
Spitsbergen 64 
Spoordonk 81-82,88,94 
Staats Brabant 111 
Stadthouders, Marcellus 105 
Staijmans, Aert 46,48 
Staijmans, Josephus 48 
Staten Generaal 22,41,125,179-181, 

183-185,188,198 
Steensel 29 
Stichting Historisch Erfgoed 
Veldhoven 20,37 

Stonehave (Schotland) 126 
Straat, top. Veldhoven 22 
Straten, Cornelis van 82 
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DE AFBEELDING 

Mevrouw M.M. van Valckenisse staat op dit portret fraai afgebeeld met 
prachtige grote ogen en de haren naar achteren gestoken. Ze draagt een be-
werkte, getailleerde jurk met een groot bijou en flinke, druppelvormige 
oorbellen die aan grote paarlen doen denken. Haar hoofd en romp zijn ge-
scheiden door een grote en dikke geplooide kraag die over de schouders ligt. 
Voorwaar een zeer voorname dame uit de 17e eeuw zoals Rubens, van Dyck 
en Hals er zoveel hebben afgebeeld. 

Zij moet, toen ze werd getekend, 18 jaar oud zijn geweest. Wellicht de laatste 
leken-afbeelding voordat ze in het klooster ging, hetgeen ongeveer op diezelf-
de leeftijd plaatsvond. 

Rechtsboven in de hoek treffen we ook het ruitvormige familiewapen aan met 
verklaring in het frans: drie blauwe franse lelies op een fond van goud. Verder 
de naam van de betreffende vrouw: M.M. van valckenisse, plus het jaartal 
1624. 

In de kraag staat een eveneens franse tekst die de relatie tot Oirschot aangeeft: 
" De eerbiedwaardige Moeder Maria Margareta der engelen, geboren van 
valckenisse, religieuze, ongeschoeide carmelites, stichtster en eerste overste 
van het carmelitessenklooster van Oirschot. Gestorven 5 februari anno  1658".  

Opmerkelijk is dat alle (tamelijk dikke) lijnen van de tekeningen geperforeerd 
zijn met naaldeprikken. Dit was gebruikelijk in die tijd om een schets, bijvoor-
beeld met grafietpoeder, te kunnen overbrengen op schildersdoek. Deze 
techniek heeft kennelijk niet plaatsgevonden want de besmetting, die daar 
onherroepelijk op volgt, is niet aanwezig. 

DE ACHTERKANT 

Op de achterzijde is de knappe jonge dame ook te zien, maar dan in spiegel-
beeld van het origineel. Men ziet (en voelt) de doorgeprikte lijnen van de 
voorkant. Dwars over deze afspiegeling staan twee tekeningen van een voet: 
gezien van boven en gezien van opzij. Ze bevinden zich in gestippelde (niet 
geperforeerde) rechthoeken van 22,5 x 9,5 cm. (schoenmaat 34). Het zijn 
albumstudies zoals door schilders, en zeker in het Rubens-atelier, gemaakt 
werden. Er staat ook een maatbalk bij getekend terwijl bij het bovenaanzicht 
tien maten zijn vermeld (in duimen?) met de daarbij behorende afstandslijnen 
(gestippeld). De maten op de balk komen overeen met respectievelijk 2, 1/2, 
1/4, 1/8, 1/16 inch. (NB van Dijck werkte en verbleef veel in Engeland). 
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Niets wijst er op dat de voeten iets van doen hebben met Maria Margareta. 

voet: Achterzijde van de tekening (ged.) 

HET PAPIER 
Er bevinden zich twee watermerken in het papier, nl. van de firma Honig; één 
met deze familienaam en één met het wapen van de Republiek. Volgens het 
standaardwerk over datering van papier, namelijk het boek van Church-hill, is 
dit blad gemaakt ± 1750. 

VERVALSING OF KOPIE?  

Het werk kan met valse bedoelingen zijn gemaakt; met andere woorden: het 
wil een ander werk lijken dan het in werkelijkheid is. Vaststaat dat het geen 
originele tekening van (of uit de tijd van) Rubens kan zijn, want daarvoor is 
het papier te jong. Ook de twee voeten kunnen om dezelfde reden toen niet 
gemaakt zijn. Vals is in elk geval de datering 1624 want het papier is geschept 
± 1750. Als het een falsificatie is, dan zijn de voeten op de achterkant en de 
perforatielijnen wel erg geraffineerd! 

Om een "echte vervalsing" te zijn zou het werk veel meer op een grote mees-
ter moeten wijzen, bijvoorbeeld via een signatuur. Mede omdat deze ontbreekt 
kan men zich afvragen waarvoor zoveel moeite zou zijn getroost om een 
anonieme vervalsing te maken. 

Het stuk kan echter ook gekopieerd zijn van de authentieke tekening via 
perforaties die (dus) de perforaties veroorzaakt hebben op dit exemplaar. Dat 
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Pieter Paul Rubens, Bildnis einer Hofdame, Graphische Sammlung Albertina, Wien. 
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zou dan "kloppen" met het ontbreken van grafiet-smetten. Via deze methode 
heeft men eventueel meerdere kopieën kunnen maken; maar het grote nadeel is 
dat het origineel beschadigd wordt. Dit bezwaar vervalt natuurlijk als dat 
origineel al reeds geperforeerd was (t.b.v. schilderij). 

CONCLUSIES  

Alles overziende en afwegende kom ik tot de volgende 5 conclusies: 
1. het papier is 18e eeuws, van nederlands fabrikaat; 
2. de tekening is waarschijnlijk een kopie van een andere, die mogelijk wél 

echt is/was; 
3. volgens de tekst betreft het een jeugdportret van de latere Heilige Non 

van Oirschot; 
4. de toeschrijving van het originele werk aan Rubens of van Dyck is niet 

uitgesloten maar (nog) niet bewezen; 
5. het is een erg boeiend, enigszins mysterieus. archiefstuk dat een goede 

illustratie is van de nog vele onopgeloste raadselen uit de rijke en bonte 
geschiedenis van Oirschot. 
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I II. EEN BROEDERMOORD OP TOTEFEYT 

door J.J.G. Stalpers 

Rond 1640 wonen op Totefeyt - een schrijfwijze die veelvuldig op deze wijze 
voorkomt in vroege Oerlese akten - de kinderen van Hendrick Ariaens, te 
weten Marten Hendricx, getrouwd met Anneke, Frans Hendricx, getrouwd met 
Maeyken, dochter Anna Hendricx, getrouwd met Peter Denis, en de onmon-
dige dochter van wijlen zoon Willem Hendricx, die getrouwd was met Elisa-
beth Gij sbert Aerts. 
Er is een scheiding geweest van de nagelaten goederen van hun ouders op 9-4-
1636. Daarbij is het voor- en achterhuis ongedeeld toegewezen aan de broe-
ders Marten en Frans. Op 19-3-1642 wordt een nadere deling gemaakt, waarbij 
Frans het voorhuis en Marten het achterhuis krijgt met onderlinge afstemming 
van het onderhoud. Mogelijk heeft deze deling, zoals meer gebeurt, tot ruzie 
geleid. Kort daarop, op 30 mei 1642, blijkt Frans zijn broer Marten te hebben 
gedood. Martens vrouw Anneke blijft met vijf onmondige kinderen achter. 
Op 17 december 1642 wordt voor schepenen van Oerle een zoenakte gesloten 
tussen vertegenwoordigers van beide partijen: 

"Alsoo door ongeluck bij den handel van Frans Hendricx van lijff ter doot is 
gecomen op den XXX may lestgeleden de persoon van Manen Hendricx (wiens 
siele Godt wil genaedich sijn) ende dat binnen de dorpe van Oerle op den 
Totefeyt aldaer ende dat daerover Frans Hendricx vrsz. hem is absenterende 
gevende te kennen sijn ledtwesen thoonende alle oitmoet biddende vuyt de 
gront sijns harten om die lieffde van Godt vergiffenisse, soo sijn gecompareert 
Anneke naergelaeten weduwe Marten Hendricx afflijvighen geassisteert met 
Geraert Ariens haeren momboir met Geraert Ariens ende Geraert Janssen 
momboir ende toesiender vande vijff onmundige kynderen wijlen Manen Hen-
dricx vrsz. verweekt bij Anneken vrsz. vanwege de afflijvigen ende Maeyken 
huysvrouwe Frans Hendricx vrsz. met Everaert Reijnders bij haer daertoe 
geassumeert van wege de delinquant ende sijn de vrsz. comparanten door tus-
schensprecken van goede mannen ende vrienden gehouden hebbende daer op 
verscheyden vergaederinghen ende tesamenspreeckinghen, thonende de vrsz. 
weduwe ende de vrsz. momboir ende toesiender meer genegen te sijn tot 
bermherticheyt als tot vraecke, haet ofte nijdt getreden in desen tegenwoirdi-
gen soene ende minnelijcken peijs in vergiffenisse over het vrsz. delict als 
Frans Hendricx heeft geplecht in den persoon Manen Hendricx afflijvighen 
ende dat in voege ende maniere hieronder volgende ...." 

Frans moet als boetedoening Oerle voor 3 jaar verlaten maar hij mag daarna 
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terugkomen, zij het onder het beding dat er nooit meer enige belediging valt. 
Hij verkoopt op 13-2-1643 zijn erfgoederen aan Hendrick Laurenssen, te 
weten huisinge, hof, bogaert, teulland, weiland en heide, hem bij deling 
aangekomen, gelegen in Oerle onder Totefeyt. Hij moet, behoudens andere 
onleesbare verplichtingen aan de weduwe en haar kinderen een aantal cruys-
daelders betalen en hen voorzien van kleding. Tevens verplicht de dader zich 
achter het graf van zijn broer te doen stellen: 

"een houten cruys met de name van den afflijvigen daerop te laeten houden in 
goede leesbaere letteren ende noch tot laeveisse des afflijvigen siele te laeten 
doen acht missen waervan reedts drie gedaen sijn midtsgaders aen de armen 
te geven en vuyt te reijcken een mudde rogge..." 

BRON 

Oud-rechterlijk Archief Oerle-Meerveldhoven, inv.nr. 265, folio 66 (19-3-1642), folio 69 (maart 
1642), folio 81" (17-12-1642) en folio 95 (13-2-1643) 
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IV. KEMPISCHE CURIOSA 30 

OIRSCHOT EN CYPRUS 

door J. Lijten 

Op 27 juni 1523 verscheen Jaspar van Esch met zijn vader, de priester 
IIenrick van Esch, en drie borgen, alle drie met de voornaam Dirck, voor 
schepenen van Oirschot in verband met zijn aanstelling tot rentmeester van de 
familie van Merode in Oirschot. De zeer kort geformuleerde akte in het 
Oirschotse schepenprotocol, die wij als bijlage voorleggen, geeft aanleiding om 
enkele data uit de geschiedenis van de Familie van Merode te corrigeren of 
aan te vullen en wijst daarnaast op een onvermoed - zij het zeer vaag - 
verband tussen Oirschot en Cyprus. 
Na de dood van Beatrix van Petershem in 1455 had haar oudste zoon, Jan IV 
van Merode, zich de halve heerlijkheid Oirschot toegeëigend. Na een langdurig 
proces werd door de Raad van Brabant in 1465 beslist, dat Oirschot aan hem 
bleef, maar dat hij aan ieder van zijn drie broers, Ricald, Willem en Arnold, 
een negende van de inkomsten moest afstaan!

) 
 Later hebben de vier broers 

een regeling getroffen, die een paar eeuwen heeft stand gehouden: Jan behield 
de halve heerlijkheid, maar twee vijfde deel van de meeste bezittingen in 
Oirschot kwamen aan Ricald en diens afstammelingen (de tak Houffalize). De 
Oirschotse bezittingen werden door een gezamenlijke rentmeester beheerd, die 
de opbrengsten afdroeg volgens de verdeelsleutel: drie vijfde aan de heer van 
Oirschot (uit de tak Westerlo) en twee vijfde aan de tak Houffalize. Dit laatste 
deel was meestal in gezamenlijk bezit van meerdere leden uit die tak, aan wie 
dan naar rato toegedeeld moest worden. 
Blijkens de akte van borgstelling was d.d. 1523.06.27 Ricald IV van Merode 
nog heer van Oirschot (en van Petershem en Diepenbeek). Dit houdt in, dat de 
datum van zijn overlijden, door mij op gezag van Domsta gesteld op 
1523.05.20, niet juist kan zijn.

21 
 De minuut van de Oirschotse schepenen telt 

historisch zwaarder dan een zijdelingse vermelding in een uitspraak van de 
Raad van Brabant in 1525. Ricald IV moet wel niet lang nadien zijn overle-
den, want d.d. 1524.02.11 verhief zijn zoon, Henrick I van Merode, Oirschot 
'by doode wylen heeren Ryckaerts zyns vaders in broederlycken rechte'.

3) 
 

Het deel van de tak Houffalize was in 1523 in twee handen: Werner van 
Merode, heer van Kalkofen en burgemeester van Aken, en de weduwe van 
diens broer, Ricald van Merode-Houffalize, met name Helène van Melun. Van 
deze Ricald vermeldt Domsta, dat hij is overleden tussen 1512 en 1524» Dit 
kan nu in zoverre worden gepreciseerd, dat hij vôôr 27 juni 1523 moet zijn 
overleden. Van diens echtgenote, Helène van Melun, weet hij enkel, dat zij na 
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1504/5 is overleden.
5) 
 Haar leven kan dus worden verlengd tot na 27 juni 

1523, terwijl tevens kan worden vastgesteld, dat zij haar man heeft overleefd. 
De weduwe noemt zich echter 'vrouwe van Chieveren'. Zij zal dat dus wel een 
belangrijke titel gevonden hebben. Voor deze aanvankelijk raadselachtige 
betiteling verschafte Domsta licht.

51 
 Via zijn moeder, Margriet van Argenteau, 

en zijn grootmoeder van moederskant, Johanna van Enghien, had Ricald van 
Merode-Houffalize vele bezittingen geërfd in Namen, Henegouwen en Frank-
rijk en daarnaast ook aanspraken op drie kastelen in het koninkrijk Cyprus, die 
echter door Venetie bezet waren. Deze Cyprische bezittingen werden zelfs 
opgevoerd als een vordering van 110.000 dukaten op Venetie, welke vordering 
natuurlijk verre van reëel was. Het was echter wel een mooie titel, waarmee 
Helène zich kon opsieren. Cyprus, door Helène vermoedelijk uitgesproken op 
z'n Frans, werd in Oirschot geschreven als 'Chieveren'. Overigens werd de 
naam van de moeder van Ricald, Margriet van Argenteau, in Oirschot ook 
verbasterd tot 'Arkenteel' en zelfs 'Herkenteel'.

6)  

NOTEN 

1) J. Lijten, 'De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 76. 
2) Lijten, De heren, blz. 73; Domsta, Geschichte der Fuersten von Merode im Mittelalter, Dueren 
1981, I, blz. 165. 
3) Hertogelijk Hooffleenboeck van den quartiere van 's-Hertogenbossche, fol. CCCVII. 
4) Domsta, Geschichte, I, blz. 167. 
5) Domsta, Geschichte, I, blz. 168 e.v.; II, blz. 407 e.v. 
6) Oirschots schepenprotocol van 1469, fol. 31; 1485, fol. 

BIJLAGE 

1523.06.27 Oirschot 

Borgstelling voor Jaspar van Esch als rentmeester van de heren van Merode. 

Oirschots schepenprotocol van 1523, fol. XXXVI. 

Op huyden XXVII dagen in junio Anno XXIII
° 
 in presentie Henricx van 

Berse ende Gerit Jan Henricx als scepenen tot Oirsschot syn gecompareert 
Jaspar van Esch als rentmeester des edelen ende waelgeboren heeren, heeren 
Ricalt van Merode, heer tot Petersschem, Diepenbeeck, Oirsschot etc. ende 
met hom heer Henrick van Esch, priester, Dirck Ghysbrechtssoen Hoppen-
brouwer, Dirck Corstiaenssoen van den Velde ende Dirck Jan Tymmermans-
soen ende hebben geloeft super se et bonis suis omnibus habitis et habendis 
gesamenderhant, onverscheyden, een voer al, ongeportert, ongeclergyt, onge- 
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vrydt te betaelen ende voltedoen allet 'tghene dair dieselve Jaspar aengaende 
synder commissiën hom als voer verleent ennichsins inne versuymelyck 
bevonden mach wordden ende den voergenoempden heeren van Petersschem, 
jonkeren Werneren ende mynder vrouwen van Chieveren elck dat syne nae der 
alder gewoenten uuyt te rycken ende te betaelen, soe vaere Jaspar in den name 
als voer als principael 'tselve nyet en dede ende dairinne gebrekelyck bevon-
den wordde. 
Desen aldus geschiet synde hebben wederomme geloeft Jaspar van Esch ende 
heer Henrick van Esch op hon ende allen honne gueden hebbende ende vercri-
gende den voergenoempden Dircken, Dircken ende Dircken van alles scadel-
oes t'ontheffen. 
Actum ut supra. 
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Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Albert Verhees of Willem 
van den Berg, RANS 073-120733, toestel 411 (maandag t.m. donder-
dag) 

De toegangsprijs bedraagt f 5,- (incl. lunch f 15,-). 
U kunt zich tot 1 maart 1995 opgeven bij het RANB door het 
verschuldigde bedrag te storten op giro 107.67.90 onder vermel-
ding van: 18 maart / aantal personen en evt. aantal lunches. 

Op deze dag zullen enkele inleiders u informeren over genea-
logisch onderzoek in Noord-Brabant en over genealogisch bron-
nenmateriaal dat bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en bij het 
Centraal Bureau voor Genealogie berust. 
Voor de meer gevorderde genealogen zijn er 's middags korte 
lezingen over materiaal dat u kunt gebruiken om stambomen verder 
'aan te kleden'. 
Tenslotte presenteren het Rijksarchief en het CBG hun nieuwe gids 
voor genealogisch onderzoek in Noord-Brabant. 

Met stands presenteren zich allerlei genealogische instellingen 
en tijdschriften. 
Een aantal mensen is bereid gevonden u met hun kaartenbakken of 
computers te informeren over uitgezochte stambomen. 
De momenteel beschikbare genealogische computerprogramma's worden 
gedemonstreerd. 

Op zaterdag 18 maart 1995 organiseert het Rijksarchief in Noord-
Brabant in samenwerking met Brabants Heem en het Centraal Bureau 
voor Genealogie (CBG) een uitwisselings- en informatiedag voor 
genealogen. 
Noteert u daarom alvast in uw agenda: 

Provinciale genealogische dag Noord-Brabant 

zaterdag 18 maart 1995 
10.00 - 16.00 uur 

Rijksarchief Noord-Brabant 
Zuid-Willemsvaart 2, 's-Hertogenbosch 

PROVINCIALE GENEALOGISCHE DAG BRABANT 

39 

V. DE VERPONDINGSROUTE EN HUIZEN VAN NAAM 

door H. Mijland 

Voor de reeks 'Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zeventiende tot de 
twintigste eeuw', die vanaf de eerste jaargang van Campinia met regelmaat is 
gepubliceerd, vormden de verpondingskohieren naast de kadastrale admini-
stratie een belangrijke bron. Een vraag die mij al lang bezig hield, was of uit 
die registers de gang van de belastingambtenaar was te reconstrueren. Daarbij 
speelde tevens de wens om de namen van de historische panden eens syste-
matisch bij elkaar te plaatsen. Om op deze vragen een antwoord te vinden, 
was een onderzoek in genoemde kohieren nodig. 

De verpondingskohieren 

De verponding is een belasting op onroerend goed ingevoerd na de vrede van 
Munster. De invoering gaf nog al wat problemen. Aangenomen mag worden 
dat de eerste kohieren in 1658 of kort daarna zijn goedgekeurd.» In Oirschot is 
per herdgang een kohier of zetboek aangelegd. Over de periode, waarin deze 
belasting geheven werd, zijn per herdgang zes registers aangetroffen. Voor 
zover uit de aantekeningen in deze registers is na te gaan, lopen de opeenvol-
gende delen over de volgende jaren:

2) 
 

boek I 1658 - 1708 
boek II 1708 - 1753 
boek III 1754 - 1770 
boek IV 1770 - 1787 
boek V 1788 - 1805 
boek VI 1805 - 1810. 

Onderlinge vergelijking van deze boeken, met name die inzake de herdgang 
Kerkhof, geeft het volgende beeld. 

Boek I: 
In boek I is duidelijk te zien dat de administratie nieuw is. De oorspronkelijke 
inschrijvingen zijn soms nauwelijks te herkennen tussen de vele aantekeningen 
en overboekingen. Als oorspronkelijke inschrijving is onder de naam van een 
persoon of instelling een lijst van onroerende goederen opgenomen met de 
bijbehorende oppervlakte en te betalen belastingsom. In de kohieren noemt 
men deze lijst een regel. Gaan de goederen na overlijden of verkoop over naar 
een andere eigenaar, dan schrijft men diens naam boven de naam van de 
oorspronkelijke bezitter. Is het bezit omvangrijk, dan kunnen regels op 
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verschillende folio's zijn geboekt. Heeft die persoon of instelling nâ de eerste 
registratie goederen gekocht of verkocht, dan wordt dit onder of naast de 
oorspronkelijke regel aangetekend. Is het aantal mutaties groot dan worden die 
op een ander folio geregistreerd. Desnoods worden folio's tussengevoegd, 
waardoor de inschrijving bijvoorbeeld op folio 94iii' kan staan of wel op het 
derde tussenvel na folio 94 verso-zijde. 
Met het aanleggen van een nieuw kohier is waarschijnlijk te lang gewacht, 
waardoor het aantal tussenvellen zeer groot is geworden met het gevolg dat de 
administratie ondoorzichtig werd. Om zelf wegwijs te worden in dit boek 
maakte de zetter, die de administratie van boek II voerde, in 1744 een index 
op boek I. Waarschijnlijk heeft hij toen ook de verwijzingen naar 'het nieuw 
setboek' (= boek II) op een aantal folio's in boek I bijgeschreven. Dit is 
jammer genoeg niet consequent gebeurd. 
Namen van panden komen in dit kohier slechts sporadisch voor. Wel is soms 
later de naam van een pand bijgeschreven door degene die het kohier heeft 
aangelegd of door een latere hand.'

) 
 Soms vindt men een naam alleen in een 

mutatie of overboeking.
4) 

 

Boek II: 
Dit kohier is een duidelijke verbetering ten opzichte van boek I. De opzet is 
duidelijker. De vele overboekingen zijn ordelijker geregistreerd. De hoeveel-
heid maakte wel het tussenvoegen van folio's nodig. Verwijzingen naar het 
vorige boek komen niet voor, wel naar het volgende. Deze laatste zijn echter 
niet sluitend. Dit boek bevat, evenals alle volgende, een index op naam. 
De volgorde waarin de regels zijn ingeschreven komt in grote lijnen overeen 
met die in boek I. Gezien de min of meer chaotische inrichting van het eerste 
boek is het niet verwonderlijk, dat in dit deel meerdere regels van een eigenaar 
samengevoegd zijn tot een nieuwe regel. 
Namen van huizen komen in dit deel wel voor, doch in veel mindere mate dan 
in boek III. 

Boek III: 
Bij de aanleg van dit register zijn de aanloopfouten van de nieuwe admini-
stratie verdwenen. Daarin worden voor het eerst verwijzingen gemaakt naar 
het voorgaande boek. Deze terugverwijzing geschiedt naar het folionummer, 
waarop in het vorige boek de laatste eigenaar is vermeld. 
Uit die verwijzingen is op te maken, dat de volgorde van de respectievelijke 
goederen in boek II en III nagenoeg gelijk is. Afwijkingen zijn grotendeels een 
gevolg van de mutaties. De verwijzingen zijn echter niet sluitend. Wanneer 
namelijk in boek III bezittingen van een zelfde eigenaar op een nieuwe regel 
zijn samengevoegd, terwijl die in het vorige boek op meerdere folio's stonden, 
dan wordt alleen verwezen naar het folio waarop de eerste bezitting uit de 
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nieuwe regel in boek III in boek II te vinden is. De verwijzingen naar het 
volgende zetboek (boek IV) maken duidelijk dat de 'looproute' van de zetter nu 
nagenoeg identiek is aan die in boek III. 
De vermelding van namen van panden komt in dit deel voor het eerst uitge- 
breid voor. 

Boek IV t/m VI: 
In deze verpondingskohieren zijn steeds verwijzingen opgenomen naar de 
vorige kohieren en naar het volgende boek, met uitzondering natuurlijk van 
doorverwijzingen in boek VI. 
De volgorde in deze registers is bijna op het folionummer gelijk. 
De namen van de panden komen in gelijke mate voor als in boek III. 

Route van de zetter 

De eerste vraag was of uit de registratie in de verpondingsregisters de loop-
route van de verpondingszetter zou zijn te reconstrueren. De meest herkenbare 
route is, vanwege het bewaarde stratenpatroon, in de bebouwde kom van 
Oirschot te verwachten. De keuze voor de verpondingsregisters van Kerkhof, 
zoals het centrum van Oirschot destijds werd genoemd, ligt dan ook voor de 
hand. 
Uit de inleiding is te constateren dat de volgorde van optekening in de zes 
registers in grote lijnen gelijk is. Voor bepaling van de route kozen we voor 
deel III, omdat de registratie hierin geen kinderziekten meer vertoond. Boven-
dien komen in dit register voor het eerst veel namen van panden voor. Deze 
gegevens gekoppeld aan andere bronnen maken een vrij nauwkeurige recon-
structie mogelijk. 

We gaan uit van de in de bijlage gegeven lijst, samengesteld uit boek III. Voor 
de reconstructie van de route gaf het stratenpatroon, ingetekend op een kaart 
uit 1842, een goed houvast (zie afbeelding hiernaast)» Aangenomen mag 
worden dat de loop van de daar gegeven wegen in de een ruime periode 
daaraan voorafgaand niet gewijzigd is. Het verloop van die straten is voor het 
merendeel ook nu nog te herkennen, zoals uit het vervolg zal blijken. 
Afgaande op de in de eerste folio's vermelde perceelsnamen start de route van 
de verpondingszetter in de Boterwijk, vermoedelijk in het Lieveld en de 
Mousten. Van daar wordt via de Boterwijksestraat in zuidelijke richting 
gelopen. Waarschijnlijk wordt via de Proosbroekseweg - op de kaart Kapel 
Straat genoemd - een 'uitstapje' gemaakt naar de brug over de Beerze (fol.25) 
en wellicht via de Papenvoorden (Papenvoortsche Straat) teruggelopen naar de 
Boterwijksestraat. Vervolgens wordt de Schepersweg - toen ook zo genoemd - 
gevolgd tot aan 's-Heerenvijvers (fol.49). De volgende vermeldingen in het 
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kohier geven geen zekerheid. Aangenomen mag worden dat langs de op de 
kaart genoemde Vijvers Straat teruggegaan wordt naar het dorp. Deze weg 
loopt ten westen van het landgoed 's-Heerenvijvers en volgt vanaf de kruising 
met de huidige Wintelresedijk een tracé in noordelijke richting, dat zeer 
waarschijnlijk over de rijksweg uitkomt in de Drieterskuil. Aangekomen bij de 
Koningshof is linksaf geslaan naar het einde van de Koestraat (fol.59), dat dan 
gesitueerd moet zijn op de plaats waar het nu 't Kasteeltje heet. Vervolgens 
worden de percelen aan weerszijde van de Koestraat opgenomen met een 
onderbreking richting St. Anna en Oda Gasthuis in de Heistraat (fol.71). 
Vanuit de Koestraat wordt de westzijde van de Markt respectievelijk het begin 
van de Nieuwstraat geregistreerd. Door de huidige Kerkstraat worden ook de 
paar panden in de Torenstraat (fol.94-95) meegenomen. De Nieuwstraat wordt 
dan vervolgd om op het eind de Gasthuisstraat in te draaien. Aangekomen bij 
de St. Odulphusstraat (fo1.118) worden de panden hier genoteerd en via de 
Dirk van der Ameijdenstraat gaat het naar de Dekanijstraat. Dan volgt een 
duister gedeelte in de route (fol.132-148), wat waarschijnlijk grotendeels de 
Rijkesluisstraat betreft. De draad is weer op te pakken wanneer we terugkeren 
richting Markt (vanaf fol.150?). Na de Reysende Man (fol.161) wordt overge-
stoken naar de Zwaan om richting Molenstraat te gaan. In deze straat worden 
de percelen vermoedelijk eerst aan de oostzijde opgenomen tot aan de Kanun-
nikensteeg (toen Steenstraatje genoemd; fol.170 e.v.). De route wordt via de 
Eindhovensedijk naar Koolmond vervolgd (fol.175-176) en binnendoor naar 
Zwanenburg. Door de 'hei' keert hij terug naar de Molenstraat, waar de panden 
ter westerzijde worden ingeschreven. Via het Vrijthof of Lieve Vrouwe 
Kerkhof komt hij uiteindelijk op de Markt, waar de rij huizen aan de zuidzijde 
aan de beurt zijn (fol.197vo-202). Als laatste pand wordt de Kerkhofse 
windmolen in het kohier opgenomen. Op het kaartje is te zien, dat deze molen 
toen op de hei gelegen was. 

Huizen met een naam 

De gegevens in de bijlage zijn gebaseerd op de oorspronkelijke inschrijvingen 
uit 1754. Daaruit is na te gaan hoeveel huizen er op dat moment in de kom 
van Oirschot stonden. Bij het tellen zijn de vernoemde 'kamers' niet geteld als 
een huis, ofschoon ze wel als wooneenheid gefungeerd hebben. Wanneer 
'halve huizen' direct na elkaar vermeld zijn, dan worden ze per twee als een 
huis gerekend. De genoemde fundatiegebouwen zijn steeds als een huis 
berekend. De telling van het aantal huizen in Kerkhof komt dan uit op 207. 
In het verpondingsboek worden een aantal huizen met naam genoemd, te 
beginnen in de Koestraat met "Fredenborgh' (fol.67) en eindigend op de Markt 
met huis 'Antwerpen' (fol.202). In de lijst zijn enkele bekende, doch elders 
aangetroffen benamingen, ook genoemd. Uitgaande van de vermeldingen in 
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boek III zijn in 1754 vierendertig huizen met een naam gesierd. 

NOTEN 

1) Voor meer informatie over deze belasting en de invoering daarvan, zie: A.C.M. Kappelhof, 
De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-
1730). - Tilburg 1986. M.n. p. 79-101. 

2) Deze registers behoren tot het Oud administratief archief van Oirschot. 
3) Verpondingsboek Kerkhof I folio 119D en 115. 
4) Verpondingsboek Kerkhof I fol. 119D. 
5) Kaart der Provincie Noord-Brabant bestaande uit 12 bladen met Verzamelings-Kaart volgens 

de opmetingen van het Kadaster 1842; kaartnummer VII. 

BIJLAGE 

In deze bijlage zijn de regels uit het verpondingskohier van de herdgang 
Kerkhof nummer III verkort weergegeven. Per folio is aangegeven of daarop 
een of meerdere huizen zijn geregistreerd, alleen percelen grond, of wel 
overboekingen. In de volgende kolom is zo mogelijk het huidige adres van een 
pand gegeven, meestal gebaseerd op de publikaties in Campinia. In de laatste 
kolom is de jaargang en de eerste bladzijde van de betreffende publikatie 
vernoemd. De kolommen drie en vier zijn zo nodig op een tweede regel ge-
drukt. De schrijfwijze van oude namen is zo nodig overgenomen. In het 
register zijn geen gemeentelijke gebouwen opgenomen. 
Bij de eerste folio's zijn hier en daar tussen haakjes een of meerdere namen 
van percelen opgenomen om de ligging van de genoemde huizen of gronden 
nader te kunnen duiden. 
De toevoegingen tussen [ ] zijn uit het kohier overgenomen. Die tussen ( ) zijn 
door de auteur toegevoegd. Tot de laatste categorie zijn ook de geplaatste 
vraagtekens te rekenen. Wellicht kunnen deze in volgende publikaties worden 
opgelost. 

folio omschrijving huidig adres 
Ca D 

1 huis 
1/3 part in een huis 

2 huis 
[Moost] 

3 huis 
[Pullebraken, Rijsingh] 

4 huis 
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helft van 2/3 huis 
5 huis 

helft van 2/3 huis 
6 blanco 
7 huis 

[Moost, Lieffvelt] 
8 huis 

[Moost, Boterwijkse akker] 
9 huis 
10 huis 

[Verckenstraatje, Lieffvelt] 
11 huis 

[Moost, Verckenstraatje] 
12 huis 

Zie ook fol. 112 en 169 voor huizen 
in Boterwijk. 

13 grond 
14 grond 

[Moorenlandt] 
15 overboekingen 
16 huis 

[Heuvelschen akker] 
17 huis 

[Pullenbraken, Moost] 
18 huis 
19 grond 

[Proosbroek] 
20 blanco 
21 grond 

[Lieffvelt, Heuvelschen akker, Dun] 
22 huis 
23 huis 

[Dun, Papenvoort, Laarakker] 
24 blanco 
25 huis 

huis 
[aan de brug (over de Beerze), Proosbroek] 

26 huis 
27 huis 

[Moorenland, Schepersweg, Papenvoort] 
28 huis 
29 huis 
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30 huis 
[Beerse Pad] 

31 blanco 
32 huis 
33 huis 
33vo grond 
34 huis 
35 huis 

huis 
[Dun, Laar] 

36 blanco 
37 huis 
38 blanco 
39 huis 

huis 
huis 

40 overboekingen 
41 huis 

[Dun, Scheperscampke] 
42 blanco 
43 huis 
44 grond 
44vo grond 

[Dun, Meulencarnp] 
45 grond 
46 huis 

half huis 
47 overboekingen 
48 huis 
49 huis 

[Hemelrijk aan de Wintelresen Weg] 
50 hooghuis 

neerhuis 
51 huis 

huis 
52 huis in de Koestraat 
53 huis 

huis 
[akker aan 't hooghuis] 

54 blanco 
55 huis 

huis  

47 

[aan de Meulen, Moorenland] 
56 huisje 
57 huis 
58 huis 
58vo huis 
59 huis 

huis achter in de Koestraat 
60 blanco 
61 huis 
61vo huis 
62 huis 
62vo huis 
63 huis 
64 huis 
65 grond 
66 Gemeente Oirschot: 

groot huis in de Koestraat, nu de Pastorie 
Koestraat 23-25 

IX 136 
67 huis aan de straat (= 't Hof van Soims) 

Koestraat 16 
XXI 3 

huis Fredenborgh (nu gesloopt) idem 
67vo huis de Pauw Koestraat 21 
55 
68 huis 
69 huis, genaamd de Valck Koestraat 13 
III 90 
69vo grond 
70 huis 

Zie ook folio 95 [Koestraat 10] en fol. 168. 
71 Fundatie St. Anna et Oda Gasthuijs: 

huis Heistraat 1-3 
III 217 
72 huis Koestraat 9-11 
VII 109 

(Rond 1800 heeft waarschijnlijk herbouw plaats 
gehad van de huizen op fol. 73 t/m 74vo.) 

72vo grond 
73 woning in de Koestraat Koestraat 7 
VII 70 
73vo grond 
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74 half huis 
74vo huisje Koestraat 5 
VII 67 
75 huis de Ploegh Koestraat 4 V 
64 
76 huis den Osse Cop 
77 huis, genaamd de Witte Leeuw 

Markt 12+12a? 
IV 22 
78 huis Markt 11 
XX 43 
79 huis den Witten Leeuw Markt 12+12a? 
IV 22 

(Niet duidelijk is hoe de situatie m.b.t. 
fol.77 en 79. precies is.) 

79vo huis 
80 huis 
81 huis den Bonten Osch Markt 15 
57 

huis 't Hart 
(vermoedelijk naast de Wildeman fol. 200) 

81vo  grond elders 
82 blanco 
83 huis 

huis 
84 huis de Drie Croonen (nu 't Geveltje) 

Markt 18 
201 
85 huis de Prins van Orange Markt 19 
33 
86 huis Markt 20 
XV 180 

(rond 1700 in verkoopakten 'Den Fransen Hoed' 
genoemd) 

86vo de kamer 
87 huis 

huis 
87vo grond 
88 huis naast het Raadhuis 

huis en vriezerij in de Nieuwstraat 
89 huis, genaamd St. Marten Nieuwstraat 1 
VI 140 
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89vo huis 
90 huis 
91 grond elders 
91vo huis Nieuwstraat 14 
VI 41 
92 huis 
93 huis Nieuwstraat 7 en 

Kerkstraat 1 X 
41 
94 huis, genaamd Diest Torenstraat 8 II 
130 
95 huis Torenstraat 4 
XXII 111 

huis (Koestraat 10) 
XVI 27 
96 half huis 
96vo  half huis 
97 huis Nieuwstraat 9 V 
113 

(vermoedelijk De Maan genoemd) 
Zie ook fol. 110 voor Nieuwstraat 11-13. 

98 blanco 
99 helft van een huis 
99vo  helft van een huis 
100 huis, waar de religieuzen in hebben gewoond 

Nieuwstraat 28 
III 74 
101 blanco 
101vo huis 
102  blanco 
102vo half huis 
103 half huis 
104 huis 

huis (Molenstraat 4-6) 
XIX 129 
105 huis in de Nieuwstraat 
106 huis 

huis 
107 overboekingen 
107vo huis 
108 huis, genaamd den Blocxacker 
109 huis 

II 





52 53 
125 huis 
126 huis St. Jacob 
205 
126vo grond 
127 huis 
128 huis 
129 klein huisje 
129vo grond 
130 huis 
XXIII 140 

(nu boerderij van Van Overbeek) 
131 Sint Joris Gasthuis: 

huis 
132 huis 
133 huis 
134 huis 
135 blanco 
136 huis 
137 grond 
138 huis 
139 huis 
140 huis 
140vo huisje 
141 huis 
142 grond 
143 huis 
144 huis het Molentje 
145 huis 
146 overboeking 
147 huis 

huis 
huis 

148 huis 
149  overboekingen 
150 huis 

(vermoedelijk Rijkesluisstr 13; zie 
Campinia III 164) 

151 huis 
XVII 81 

(In notariële akte uit ca.1860 
't Fortuin genoemd.) 

152 half huis bij Rijckerssluijs  

helft van het Cleijn huisje 
153 half huis aan Rijckersluijs 
153vo een camer 
154 huis 
155 huis 
156 huiske 
156vo een camer 
157 een camer 
158 huis aan de straat 
XXIV 46 

huis 
159 huis den Blauverwer 
139 
160 huis den Arent 
161 huis den Reijsende Man 
96; 

VI 105 
162 huis de Swaan 
94 
163 grond 
164 huis naast de Swaan 
XV 33 
165 huis het Varcken 
203 
166 huis de Ster 
82 

Zie ook fol. 104 [Molenstraat 4-6] 
167 huis 
168 huis de Wereld 
XV 80 

half huis in de Koestraat 
Zie ook fol. 185 [huis aan de Lieve 
Vrouwekerkhof; Molenstraat 10] 

169 huis den Oijevaer 
XVII 181 

klein huisje tot Boterwijk 
170 huis in het Steenstraatje 
171 grond 
172 half huis in de Steenstraat 

Zie ook fol. 110 
172vo half huis 

v. Baerlandstr 5 V 

Rijkesluisstr 20 

Rijkesluisstr 11 

Rijkesluisstr 6 

Rijkesluisstr 4 II 

St. Odulphusstr 1 

Markt 4 

Rijkesluisstr 1 

Rijkesluisstr 3 

Molenstraat 2 II 

Molenstraat 8 

Molenstraat 12 
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II 

54 

173 overboekingen 
174 Gasthuis van Jonk. Dirk van der Ameijden: 

huis 
175  bovenhuis 
IV 126 

neerhuis 
176 huis bij Coolmont 
177 blanco 
178 huis 
179 huis 
180  grond 
181 huis, genaamd Swanenborgh Zwanenburg 1 
174 
182 huis 
183 huis aan de hei 
184  overboeking 
185 huis aen de hei 

huis aan de Lieve-Vrouwekerk VII 157 
186 blanco 
187 huis Molenstraat 27-29? 
53; 

133,146 
huis in Sijmkensdael 
huis 
huis aan Daams Gasthuis Molenstraat 15? 

III 145 
188 overboekingen 
188vo Gasthuis van heer Jan Daams: 

huisjes Molenstraat 17-25 
III 145 
189 blanco 
189vo grond 
190 huis aan de Lieve Vrouwe Kerkhof 
191 huis aan de Lieve Vrouwe Kerkhof 

Molenstraat 11-13 

XII 205 
+ Vrijthof 4-5 

[In 1681 omschreven als 'Het nieuw 
pannenhuijs aen Livrouwen kerckhoff] 

192 huisje op L.V. Kerkhof Vrijthof 6 
XIII 39  

55 

(nu winkel 'De Vlaamse Reus') 
huis in de Nieuwstraat 

193 huis op de L.V. Kerkhof Vrijthof 7 
XIII 107 
194 huis op de L.V. Kerkhof 
195 huis aan de L.V. Kerkhof 
196 huis het Broekje Vrijthof 9 
XIII 148 
197 blanco 
197vo huis den Laken hal aan de markt 

Vrijthof 10 
32 
198 huis 't Greel Markt 5 
XX 200 

(Voor 1716 De Leers genoemd en na 1894 
't Hoedje.) 

199 huis 
Zie fol. 81 ['t Hart] 

200 huis, genaamd den Wildeman Markt 7 
84 
201 overboekingen 
202 huis Antwerpen Markt 9 
VII 13 
203 Cantorije tot Oirschot: 

grond 
203 huis de Cantorije tot Naastenbest 
203vo Diaconie Armen: 

grond 
203vo Armen van Oirschot: 

overboeking 
204 Fundatie van Joncker Jan van Merode: 

grond 
204vo Fundatie van de heer en Mr. Gijsbert Vlemmincx: 

grond 
205 't Gemeene land of de gebruikers: 

grond 
205vo t/m 216vo 

grond 
217 de koren windmolen 
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Hierdoor wordt lezing ervan zeer bemoeilijkt. In de volgende aflevering, te verschijnen 
in juli, zal de bijlage nogmaals, maar dan met de juiste kolomindeling, worden gepubli-
ceerd. 
Onze verontschuldigingen voor het ongemak. 

III. Kempische curiosa 31 De redactie. 

De vroegere kapellen van Straten 
door J. Lijten 96 

IV. De boer 
door A.C.M. Neggers 100 



I. DE SECRETARISSEN VAN OIRSCHOT 1462 - HEDEN 

door J. Lijten 

II 1646 - heden 

Met de dood van Gerard Goossens in 1646 trad er een grondige verandering in betreffende 
de benoeming van de Oirschotse secretarissen. Tot dan waren de secretarissen - op een 
enkele uitzondering na - geboren en getogen inwoners van Oirschot geweest. Na de 
moeilijkheden met Hendrick II en Floris van Merode had Oirschot bij de lossing van de 
hertogelijke helft der heerlijkheid ten koste van een enorm bedrag het privilege ver-
kregen om bij de vacatie van het secretariaat een bindende voordracht te mogen doen van 
drie kandidaten. 
Ofschoon de Staten Generaal voorgaven de eigen rechten en privileges van de Brabantse 
steden en vrijheden te zullen respecteren, wist men al van te voren, dat dit slechts een 
grote leugen was. In 1646 was het reeds duidelijk, dat noordelijk Brabant voor de 
leeuwen zou worden geworpen. Oirschot heeft geen poging meer gedaan om door de hertog 
een secretaris te doen benoemen. De door de Staten Generaal in strijd met de Oirschotse 
rechten geïntruseerde Peter van Andel kon echter door het lijdelijk verzet zijn functie 
niet uitoefenen voor 1648. Uit het warrige protocol van 1646 tot 1648 is ons niet duide-
lijk geworden, of er in die tijd een klerk als waarnemer gefunctioneerd heeft. Meerdere 
passages zijn van de hand van een der schepenen. Geraert Lenaerts van Gestel blijkt 
achteraf dit protocol te hebben geschreven, voor een groot gedeelte met behulp van 
reeds door een der schepenen geschreven stukken. 

Peter van Andel 1646 - 1700 

Geboren op 6 mei 1616 liet Peter van Andel zich in Leiden immatriculeren op 26 september 
1634 in de artes als 'twintigjarige' en als 'Heusdanus' (afkomstig uit Heusden). 
Vermoedelijk slaagde hij er niet in, om daar de begeerde titel te halen, zodat hij zich 
in 1640 liet inschrijven in Orleans als 'Silvaeducensis' (afkomstig uit 's-Hertogen-
bosch). 95)  De opgegeven leeftijd en de plaats van afkomst moet men in die tijd niet al te 
exact nemen. Hij zal geboren zijn te Heusden of omgeving. Als Hollandse stad maakte 
Heusden in Leiden een goede indruk, maar in Orleans zal Heusden vrijwel onbekend zijn 
geweest, terwijl 's-Hertogenbosch daar wel bekend was. Orleans had de reputatie, dat 
daar tegen betaling nogal gemakkelijk een titel te behalen was. 96)  Dit zal voor iemand, 
die al jaren in Leiden gestudeerd had, niet veel tijd in beslag genomen hebben, want per 
4 september 1640 werd Peter van Andel advocaat bij het Hof van Holland. Hij voerde de 
titel I(uris) U(triusque) L(icentiatus), Licentiaat in de beide rechten." 
Toen hij in 1646 benoemd werd tot secretaris in Oirschot," zal hij de eerste jaren zijn 
functie bij het Hof van Holland hebben aangehouden, omdat hij voor 1648 toch niet 
geaccepteerd zou worden in Oirschot. 
Tijdens zijn meer dan vijftigjarig functioneren als secretaris van Oirschot is Peter 
van Andel ontegenzeggelijk een bekwaam ambtenaar gebleken, maar het zal enige tijd 
gekost hebben, voor hij zich in het zeer specifieke eigen-recht van Oirschot had ing-
ewerkt. Zo is er in het Oirschotse archief een brief van schepenen aan de Raad van 
Brabant bewaard van kort na 1648, waarin zij verklaren niet in verzet te gaan tegen een 
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door hoogschout Hendrick van Bergaigne aangevraagd 'daechsele met clausule van commit-
timus voor wethouderen van 's-Hertogenbossche'." Daar de brief, reeds ondertekend door 
vier Oirschotse schepenen, zich nog in het Oirschotse archief bevindt, concluderen wij, 
dat hij niet is verzonden, omdat men zich te elfder ure bewust werd, dat men daardoor een 
blunder zou begaan tegen het eigen-recht van Oirschot. 
Blijkbaar was Peter van Andel niet tevreden met de gebruikelijke vergoedingen aan de 
secretaris voor het registreren en uitmaken van diverse akten en claimde hij het al-
leenrecht voor het opmaken van alle rekeningen niet alleen de dorpsrekeningen maar ook 
die der kerk- en armmeesters. Daarover ontspon zich een proces voor de Raad van Brabant 
tussen hem en de Oirschotse regenten, waarin ook Hendrick van Bergaigne, door de Staten 
Generaal benoemd tot hoogschout van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, kwartier-
schout van Kempenland en schout van Oirschot, aan de zijde van de regenten stond. Dit 
proces is mogelijk al vóór maar zeker in 1652 begonnen en duurde tot 1657.1" 
Uit de argumentatie van de Oirschotse regenten blijkt, dat zij gewoon waren de vergoe-
ding voor het schrijfwerk van de secretaris vast te stellen en dat bijvoorbeeld de kerk-
en armmeesters zelf hun rekeningen konden opstellen, indien zij zich daartoe bekwaam 
achtten. 
Het proces eindigde met een door de Raad van Brabant d.d. 1657.05.03 voorgeschreven 
reglenient betreffende de taak en het salaris van de Oirschotse secretaris. De daarin 
vastgestelde tarieven voor de verschillende diensten van de secretaris zullen meer 
tegemoet gekomen zijn aan de wensen van de secretaris dan aan die der regenten, want 
Peter van Andel liet dit reglement d.d. 1657.09.15 door een deurwaarder aan de regenten 
overhandigen.101)  
Aangezien de door de Staten Generaal benoemde volksvreemde, gereformeerde secretaris-
sen in hun functie een mogelijkheid zagen om zich zo spoedig mogelijk te verrijken, is 
het niet verwonderlijk, dat dezelfde moeilijkheden als in Oirschot zich voordeden in 
andere plaatsen van Staats-Brabant, zodat de Raad van Brabant, om een einde te maken aan 
de willekeur waarmee door verscheidene secretarissen zeer verschillende bedragen voor 
dezelfde rechtshandelingen 'van d'ingesetenen werden affgevoordert', gemotiveerd werd 
om d.d. 1659.07.09 een reglement op te stellen, waarbij de tarieven voor alle secreta-
rissen in Staats-Brabant werden vastgesteld.m)  Dit algemene reglement werd d.d. 
1662.01.19 door de Staten Generaal ongewijzigd goedgekeurd. 103) 

De klerken van Peter van Andel 
Gezien het vele werk, dat de Oirschotse secretaris had in zijn eerste functie en als 
griffier van het kwartier Kempenland en secretaris der vier kwartieren zal Peter van 
Andel doorlopend een klerk in dienst gehad hebben en mogelijk soms meerdere in min of 
meer los verband. Archiefgegevens daaromtrent zijn echter schaars en meestal moeten we 
afgaan op toevallige vermeldingen. 

Geraert Lenaerts van Gestel is bekend als klerk van secretaris van Andel uit enkele 
vermeldingen. Hij was schoolmeester aan de Latijnse school in Oirschot onder rector mr. 
Henrick Leermakers. Toen deze laatste per 1 oktober 1648 werd ontslagen, ofschoon er 
geen gereformeerde vervanger beschikbaar was, werd Geraert Lenaerts van Gestel voorlo-
pig gehandhaafd tot een gereformeerde vervanger beschikbaar kwam voor de laagste afde- 
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ling van de Latijnse school in de persoon van Anthony Hermans de Craen.  Met ingang van 
Sint-Jan (24 juni) 1649 werd zijn contract als schoolmeester nog hernieuwd tegen een 
salaris van 80 gulden per jaar, maar per 15 juli werd hij van de ene dag op de andere 
ontslagen.105)  Hij heeft daarna 'door versoeck ende begeeren van schepenen ende secreta-
ris' twee protocollen geschreven van de jaren 1647 en 1648, waarvoor hij 58 gulden en 8 
stuiver declareerde. Voor dit werk en 22 dagen fungeren als schoolmeester werd door 
schepenen 55 gulden vastgesteld, 'waermede hy hem sal hebben te contenteren'." Later 
zal hij in min of meer vast verband als klerk zijn aangenomen, waarmee hij een welkome -
hoewel magere - broodwinning had, nadat hij plotseling zonder inkomen op straat was 
gezet. Een enkele maal immers tekende hij 'loco secretarii', zoals d.d. 1654.05.16 het 
testament voor schepenen van Jan Gysbert Corsten Oomen en Mayken zijn echtgenote, waar 
hij zich noemde 'substitutus iuratus in absentia secretarii'.1°6)  
Floris van Esch werd d.d. 1654.10.31 door Peter van Andel gemachtigd als zijn plaats-
vervanger bij zijn afwezigheid ook voor het kwartier Kempenland 'gelyck eenen vroomen 
ende getrouwen clerck', maar zo, dat Peter van Andel dit elk ogenblik kon herroepen en 
dat de klerk enkel plichten en geen rechten had. Over enig salaris werd niet gerept.m)  
(Zie bijlage VI) 
Floris was een zoon van Jaspar Jansen van Esch en Hester Segers. 108)  Hij functioneerde 
nog als klerk in 1657,1" maar stierf jong in 1662.110)  
Lubertus van Vollenhoo kreeg zijn machtiging als substituut van Peter van Andel d.d. 
1665.02.19, maar had blijkens diezelfde aanstelling al enige tijd daarvoor als klerk 
dienst gedaan." (Zie bijlage VII) 
Uit de voorliggende teksten zullen we moeten afleiden, dat Lubertus van Vollenhoo erop 
aangedrongen had om niet enkel een schriftelijke machtiging te krijgen van Peter van 
Andel maar ook om daarvoor de instemming van de Saten Generaal te vragen. In tegenstel-
ling tot de vorige klerken, die katholiek waren, was Lubertus van Vollenhoo gerefor-
meerd. Zij n katholiekevoorgangers zouden het nooit gewaagd hebben om de instemmingvan 
de Staten generaal met hun machtiging te vragen, aangezien het meer dan waarschijnlijk 
was, dat die instemming niet zou worden gegeven en zij hun baan en magere inkomsten 
kwijt zouden raken. Lubertus van Vollenhoo dacht door een dergelijke instenuning sterker 
te staan bij eventuele moeilijkheden met Peter van Andel, maar deze heeft blijkbaar 
geëist, dat Lubertus van Vollenhoo zou verklaren, dat hij nooit gebruik zou maken van 
deze instemming tegen zijn broodheer, wat is vastgelegd in zijn tegenakte. Of deze 
instemming is gevraagd en verkregen, is ons niet gebleken. 
Lubertus van Vollenhoo heeft waargenomen voor Peter van Andel, toen deze in april 1666 
door een bende Munsterse ruiters onder leiding van Franciscus Ignatius baron van Mero-
de, heer van Frankenberg, ontvoerd werd via Hapert m)  naar de omgeving van Meyel en 
Venray, 113)  die hem pas 'naer groote aengedaene tormenten' en de toezegging van een 
losgeld van 5000 rijksdaalders - dat hij niet betaald heeft - hadden laten terugke-
ren. " 4)  Pas d.d. 1668.11.30 leverde van Vollenhoo de stukken in, die hij tijdens deze 
onverkwikkelijke gebeurtenis als waarnemer had geschreven, omdat hij toen op reis ging 
naar Utrecht, waar hij zijn overleden vader in diens functie was opgevolgd.'" )  Mogelijk 
in verband met deze benoeming staat het getuigschrift, dat de Oirschotse regenten d.d. 
1668.02.02 voor hem hadden afgegeven op verzoek van Josina van Uutenhorst, echtgenote 
van baron van Lottum. " Van Vollenhoo zal echter zijn functie in Utrecht niet zelf 
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hebben waargenomen. Wij speurden naderhand zijn hand nog in het protocol en ontmoetten 
hem als president-schepen en president-gezworene, in welke laatste kwaliteit hij d.d. 
1669.02.28 naar 's-Gravenhage werd afgevaardigd voor het proces betreffende het Be-
sterbroek.' Hij was nog president-raadsman in 1677 en 1678" en rentmeester van het 
kapittel in 1677. 118)  Vanaf 1677 komt zijn hand niet meer voor in het schepenprotocol. 
Het einde van zijn functie is niet vreedzaam geweest, want in 1678 speelde een proces 
voor de Raad van Brabant tussen de secretaris en zijn substituut betreffende het al-
leenrecht van de secretaris tot het schrijven van akten.119)  
Bernaert Volders werd d.d. 1677.11.09 door Peter van Andel gecontracteerd voor de tijd 
van twee jaar onder zeer eigenaardige voorwaarden. Van Andel verkocht aan hem alle 
inkomsten der civiele rol voor 70 gulden per jaar te betalen in vier termijnen. Volders 
moest voor alles van te voren verlof vragen. Als hij niet op tijd betaalde of er klachten 
over hem kwamen, kon van Andel de afspraak naar believen herroepen." (Zie bijlage 
VIII) 
Francis van Esch werd door Peter van Andel aangesteld als klerk en substituut bij akte 
van 1679.12.08 onder ongeveer dezelfde voorwaarden als Floris van Esch. Aangezien in de 
akte ten overstaan van schepenen sprake is van de beëdiging van Francis van Esch, is hij 
zeker aangesteld als substituut-secretaris, ofschoon dit (later) in de akte is doorge-
haald. Naast deze doorhalingen staat onder de akte ook nog aangetekend, dat zij geannu- 
leerd is, alles zonder enige tijdsaanduiding. 121)  (Zie bijlage IX) Mogelijk is deze akte 
reeds na korte tijd geannuleerd, want d.d. 1680.07.24 is in een verklaring door schepe-
nen sprake van 'Wouter van Elmpt, clerck en scribent van den secretaris in desselfs 
absentie'.122)  Het raadsel wordt alleen groter, als er op het einde van het leven van 
Peter van Andel weer sprake is van klerken en substituut-secretarissen. In de jaren 
1698 en 1699 zijn er weinig akten van de hand van Peter van Andel in het protocol te 
vinden. Zijn hand is dan zeer bibberig, zodat het hem grote moeite en veel tijd gekost 
moet hebben om een akte in te schrijven. In het protocol van 1698 tekent Jacobus du Tromp 
'loco secretarii'" en als 'substituut-secretaris'.1")  De oplossing wordt vermoedelijk 
aangedragen door twee verklaringen d.d. 1699.10.31, de eerste door 'Francois van Esch 
substituut-secretaris der voorschreven vrijheijt 1,125)  de tweede door 'Jacobus du Tromp 
clercq der secretarye'.126)  Francis van Esch zal dus de eerste klerk en vervanger zijn 
geweest en Jacobus du Tromp de tweede. 
Francis van Esch was een zoon van Floris, die in 1654 door Peter van Andel als vervanger 
werd gemachtigd, Inkerwij1Jacobus du Tromp gehuwd was met Jasperina van Esch, die een 
dochter was van een neef van Francis.128)  
Wouter van Elmpt was een zoon van Marten en een kleinzoon van Wouter, die schout van de 
heer was geweest van 1587 tot 1613. Hij was gehuwd met Anneke, dochter van Gerard Goos-
sens uit diens tweede huwelijk.'")  
Peter van Andel zal zo weinig mogelijk gebruik hebben gemaakt van de diensten van een 
klerk en dezen zo weinig mogelijk hebben uitbetaald. Aangezien de juridische positie 
van katholieken zeer zwak was, heeft hij behalve Lubertus van Vollenhoo enkel katholie-
ken als klerk aangenomen. 

Bijverdiensten van Peter van Andel 
Naast zijn inkomen als secretaris, griffier van Kempenland en secretaris der vier 
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kwartieren heeft Peter van Andel nog een riante bijverdienste weten te verwerven. Bij 
de naasting van het Oirschotse kapittel door de Staten Generaal d.d. 1649.02.13, nadat 
alle uitoefening van de katholieke godsdienst verboden was, werd reeds verordonneerd, 
dat 'aengesien de canonici syn ontslaegen van de kerckelijcke diensten' een derde van 
de prebenden gebruikt zou worden voor het onderhoud van predikanten, schoolmeesters en 
kosters en dat in het vervolg tot kanunniken zouden moeten worden benoemd 'personal 
habiles dat is van de gereformeerde religie'.130)  Het is dus geen wonder, dat Peter van 
Andel bij een der eerste vacatures tot kanunnik werd benoemd, aangezien hij voldeed aan 
de eis in artikel 27 van het reglement, dat de Staten Generaal in mei 1649 hadden opge-
steld aangaande het Oirschotse kapittel: benoemd moesten worden 'personen den staet 
aengenaem wesende van de gereformeerde religie'.131)  
Reeds d.d. 1653.05.14 tekent Peter van Andel als 'canonicus et scholaster eiusdem 
municipii1 .132)  Krachtens artikel 25 van datzelfde reglement zou de oudste kanunnik die 
gestudeerd had, altijd deken zijn en daarvoor 200 gulden per jaar meer krijgen dan de 
andere kanunniken.133)  Wanneer Peter van Andel deken is geworden, is ons niet bekend, 
maar hij wordt door Schutjes en ook in zijn grafschrift deken genoemd. 134)  In 1674 had 
Eustatius van B ronckhorst deze prebende,'' )  maar van Andel kan nadien nog meerdere jaren 
van dit douceurtje hebben genoten. Naast het toch al hoge inkomen, dat hij als secreta-
ris na opschroeving genoot, had hij als 'kanunnik' en 'deken' nog een meevallertje van 
bijna tweemaal modaal. Bovendien heeft hij vermoedelijk zuinig geleefd. Hij is nooit 
getrouwd geweest en woonde ook niet zelfstandig in Oirschot maar was in de kost bij 
Werner van Merode-Houffalize aan de markt en na diens dood bij de volgende bewoner van 
dat huis. Wel had hij een dochter bij Jenne van Grevenbroeck, welke dochter trouwde met 
Daniel de Swarte,13)  die van 1700 - 1704 als 'officier' de functie van stadhouder van 
Oirschot heeft waargenomen.')Peter van Andel heeft zodoende een enorm vermogen verza-
meld. Zo bleek hij reeds in 1679 eigenaar te zijn van de helft van de Vleutse molen' )  en 
in 1681 van de hoeve Herse1.139)  Bij zijn dood op 25 januari 1700 werd zijn bezit in 
Oirschot getaxeerd op 34347 gulden 16 stuiver en 8 penningen." )  Zijn erfgenamen deelden 
zijn nalatenschap d.d. 1700.06.19 voor schepenen van Waalwijk, waarbij zijn totale 
bezit bleek te omvatten de enorme som van 110941 gulden,

141) in onze 
geldswaarde omgere-

kend meer dan 10 millioen. Zij konden dus wel enkele tientallen guldens besteden aan een 
zerk in de Oirschotse kerk met een tekst, waarbij wij onze wenkbrauwen kunnen optrek-
ken, die in vertaling luidde: 'Hier ligt begraven Peter van Andel, licentiaat in de 
beide rechten, die geboren daags voor de nonen van mei (6 mei) in het jaar 1616, als 
secretaris van Oirschot, griffier van Kempenland en van de vier kwartieren, eerst 
kanunnik, later gekozen tot deken van het kapittel van Sint Petrus, onberispelijk van 
leven en vrij van misdaden, gedurende bijna 11 lustra (55 jaar) zijn functies vervuld 
heeft en tenslotte in zijn 84' levensjaar in het eeuwjaar 1700 op de 8e dag voor de 
kalenden van februari (25 januari) vroom is ontslapen en hier in vrede rust, wat de 
erfgenamen vol dankbaarheid getuigen'. '42)  

Verandering in het benoemingsrecht van de secretaris 
Voordat de hertogelijke helft van de heerlijkheid Oirschot in pand gegeven werd aan 
Ricald V in 1559, is er nooit sprake geweest van benoeming van schepenen of secretaris 
door de plaatselijke heer. Deze benoemde wel een eigen schout en vorster, zodat Oir- 
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schot twee schouten en twee vorsters had. De benoeming van schepenen en secretaris was 
echter steeds gedaan namens de hertog, zonder dat de plaatselijke heer daarin op eni-
gerlei wijze gekend werd. 
Toen Ricald Ven zijn opvolgers de hertogelijke helft van de heerlijkheid in pand hadden 
(van 1559 tot 1618) benoemden zij enkel op die titel de schepenen en de secretaris. 
In de akte betreffende de lossing der halve heerlijkheid d.d. 1614.11.24 werd de oude 
situatie per 1618 hersteld, terwijl bovendien Floris van Merode in de uitoefening van 
zijn heerlijke rechten beperkt werd gedurende het functioneren van Franchois Prouveur 
als schout van Oirschot. Bovendien kreeg Oirschot het voorrecht om bij vacatures van 
secretaris en vorsters een bindende voordracht van drie personen in te dienen bij de 
hertog. Tegen de beperking van zijn heerlijke rechten ging Floris in verzet bij de Raad 
van Brabant te Brussel, maar pas na het overlijden van Franchois Prouveur in 1650 hief 
de Brusselse Raad van Brabant deze beperking op. Deze uitspraak moest nog (na 1648) 
erkend worden door de Haagse Raad van Brabant, die daaraan pas d.d. 1658.11.14 lettres 
d'attache verleende.143)  Daardoor werd de toestand van vóór 1559 hersteld. Concreet 
betekende dit voor de plaatselijke heer, dat hij weer een eigen vorster kon benoemen en 
dat zijn schout meer armslag kreeg om op te treden, maar na een eeuw was de oude toestand 
niet meer zo goed bekend, zodat Oirschot zich liet overrompelen door het aanmatigend 
optreden van Maximiliaan-Anton van Merode, die overigens geen halfheer van Oirschot 
was, maar met veel aplomp voor zijn (meerderjarige) zoon Ferdinand optrad. Hij ver-
scheen d.d. 1658.12.06 in Oirschot en toonde daar zijn documenten aan schepenen en 
diverse autoriteiten die hij had laten oproepen, en verklaarde, dat de schepenen 'voor 
soo veel zijne excellentie in de hellichte der voorschreven jurisdictie is aengaende' 
waren ontslagen en door hem werden herbenoemd.'" Deze truc, waartegen vanwege de 
overrompelende omstandigheden geen verzet kwam, omdat er in feite niets veranderde, 
leverde aan Maximiliaan-Anton wel een kostbaar precedent op. Verder herbenoemde hij 
Adriaan Henricx de Cort, die al 30 jaar vorster was, in zijn functie, waartoe hij wel 
recht had.'45)  Over de secretaris werd bij deze gelegenheid niet gesproken. Vermoedelijk 
heeft secretaris Peter van Andel, die de genoemde akten opmaakte, met Maximiliaan-Anton 
onder één hoedje gespeeld, want d.d. 1659.01.09, bij de wisseling der schepenen, stelde 
Maximiliaan-Anton Peter van Andel mondeling aan als zijn schout, welke aanstelling d.d. 
1659.09.25 schriftelijk bevestigd werd.' 46)  Het precedent betreffende de schepenen was 
natuurlijk ook geschikt voor uitbreiding tot de benoeming van de secretaris. Waar-
schijnlijk moeten we daarom verband zoeken tussen de commissie voor Marten Christiaan 
Sweerts naar Den Haag voor handhaving van het Oirschotse privilege van een bindende 
voordracht voor de benoeming van een secretaris d.d. 1668.11.27' 4')  en de continuatie van 
secretaris Peter van Andel door dezelfde Marten Christiaan Sweerts d.d. 1672.04.16, 148)  
toen deze de halve heerlijkheid Oirschot had weten te verwerven. Het resultaat zou 
blijken bij de benoeming van een opvolger voor Peter van Andel. 

Ericus Duyts 1700 - 1707 

Reeds drie dagen na de dood van Peter van Andel stuurden 'de schepenen en regeerders' 
van Oirschot op 28 januari 1700 een voordracht van drie personen naar de Staten Gene-
raal. ' 49)  De drie door Oirschot voorgedragen kandidaten waren Simon van der Voort, 
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Jacobus van Nahuys en Daniel de Swardt. Uit de kort daarop volgende gebeurtenissen 
zullen we moeten afleiden, dat Marten Christiaan Sweerts de Landas deze voordracht, 
getekend door substituut-secretaris Francis van Esch, naar Den Haag heeft gebracht in 
gezelschap van Ericus Duyts. Of hij ze inderdaad bij de Staten Generaal heeft afgege-
ven, is nog de vraag. Immers op 3 februari 1700 benoemde Marten Christiaan Sweerts de 
Landas Ericus Duyts tot secretaris van Oirschot, 1" die op dezelfde dag deze benoemings-
akte aan de Staten Generaal voorlegde en daarop hun goedkeuring verkreeg. 151)  Dat deze 
goedkeuring zo vlot verlopen is, komt misschien doordat de schoonvader van Sweerts, van 
Els, lid was van de Staten Generaal, zoals in 1717 door kwartierschout van Heemskerck 
naar voren zou worden gebracht.152)  
In geen van beide akten van benoeming en goedkeuring wordt gerept over een voordracht, 
hoewel alle drie de kandidaten gereformeerd waren. Het privilege van 1614, waarop de 
Oirschotse regenten zich beriepen, was toch al een lachertje geworden, doordat enkel 
kandidaten wande ware gereformeerde religie' konden worden voorgedragen, maar nu werd 
er helemaal een loopje mee genomen. Wij kunnen ons daarom niet onttrekken aan de indruk, 
dat Marten Christiaan Sweerts in 1668 niet gepoogd heeft het Oirschotse privilege te 
handhaven, maar heeft weten te bewerken, dat de twee halfheren van Oirschot om beurten 
de secretaris zouden benoemen. 
Op 20 februari 1700 werd Ericus Duyts beëdigd door Marten Christiaan Sweerts de Landas 
blijkens dorsale aantekening op de benoemingsakte.'" Evenmin als in de benoemingsakte 
wordt in deze dorsale aantekening een plaats vermeld. Gezien de stijl en de handteke-
ning van de ons onbekende Phil. van Delden zal de beëdiging in Den Haag geschied zijn. 
Ericus Duyts was een zoon van Caspar Duyts, die in 1652/3 even rector van de Latijnse 
school in Oirschot geweest was en daarna predikant in Vessem en Hoogeloon en vanaf 1669 
in Oerle.'" Ericus was secretaris van Oerle en in de laatste levensjaren van Peter van 
Andel had hij deze vervangen als griffier van het kwartier Kempenland. Hij heeft nog 
enige tijd in Oerle gewoond en het secretariaat van Oerle gecombineerd met dat van 
Oirschot. Vermoedelijk is hij in juni 1700 verhuisd naar Oirschot, terwijl hij in 1704 
nog secretaris van Oirschot en Oerle  genoemd wordt.' 35)  Hij was dus vrij goed bekend in 
Oirschot. Dat hij desondanks niet op de Oirschotse voordracht stond, geeft te denken, 
dat hij niet erg accept was bij de Oirschotse regenten. 
Blijkbaar heeft hij tot 1706 al het werk, dat hij voor het dorpsbestuur alszodanig deed, 
minutieus in rekening gebracht, maar d.d. 1706.06.02 sloot hij met het dorpsbestuur een 
accoord, waarbij hem voor dat werk een jaarlijkse vergoeding van 500 gulden (ruim 
tweemaal modaal) werd toegekend. 156)  (Zie bijlage X) Minutieus wordt daar opgesomd, wat 
onder het accoord viel en welke diensten hij nog apart in rekening mocht brengen. De 
leges te betalen door particulieren vielen hier niet onder. Zij waren (ruim) geregeld 
door het reglement. Zijn handschrift was erg onduidelijk en de redactie van de door hem 
opgemaakte stukken was dikwijls onbeholpen, hetgeen ook blijkt uit het juist genoemde 
accoord. 
In de zomer van 1707 is hij overleden. 

Daniel van Heemskerck 1707 - 1717 
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van Oirschot.'")  Van een voordracht door de Oirschotse regenten is ons niets bekend. Er 
wordt ook niet op gezinspeeld in de benoemingsakte. Mogelijk is de term griffier in de 
benoemingsakte bewust gekozen. In het Oirschotse privilege van voordracht wordt enkel 
gesproken over 'secretaris'. Zo werd de functionaris altijd genoemd, ook al was de 
functie van secretaris steeds verenigd met die van griffier van de schepenbank als 
rechterlijke instelling. Volgens de dorsale aantekening op de benoemingsakte is Daniel 
van Heemskerck d.d. 1707.09.12 door de Staten Generaal als griffier beëdigd.

158)  Daags 
daarna noemde hij zich 'secretaris' in de akte waarbij hij te Leiden Abraham Tempelaar 
'committeerde en substitueerde' als secretaris.')  Daniel van Heemskerck vervulde dus 
niet zelf de functie, maar droeg ze over aan Abraham Tempelaar als zijn plaatsvervang-
er. Ook dit was in strijd met het Oirschotse privilege van 1614, waarin bepaald was, dat 
de secretaris zijn functie persoonlijk moest uitoefenen. 

Abraham Tempelaar (waarnemend) 1707 - 1717 

Met de bovengenoemde commissie verscheen Abraham Tempelaar in Oirschot, waar hij op 21 
september 1707 werd beëdigd onder protest van de regenten. Onder het procesverbaal van 
de beëdiging werd aangetekend: 'Is goetgevonden den bovenstaende eet te doen registre-
ren beneffens de commissie ende acte van substitutie sonder dat sulx eenigsints sal 
prejudiciëren 't regt van de gemeynte, daervan expresselyck protesterende bij desen'. 
Dit protest werd ook bij de registratie in de dingrol genoteerd.159)  
Abraham Tempelaar was voor zijn aanstelling in Oirschot stadhouder van Nuenen, Gerwen 
en Neclerwetten )6°)  en secretaris van Mierlo.161)  In het dagelijkse verkeer in Oirschot 
werd Tempelaar als secretaris beschouwd, hoewel hij waarnemend was 'bij provisie tot 
mijn committeren wederseggens toe'.162)  
Daniel van Heemskerck zal zelden in Oirschot verschenen zijn, maar op 25 augustus 1710 
was hij er om met de Oirschotse regenten een soortgelijk accoord te sluiten over zijn 
honorarium als Ericus Duyts in 1706, maar dan tegen een vergoeding van 675 gulden per 
jaar (driemaal modaal) over de periode 1707.09.21 tot 1713.09.21.163)  (Zie bijlage XI) 
Betreffende de onderlinge afrekening tussen de secretaris en zijn waarnemer geeft het 
Oirschotse archief geen inlichtingen, ook niet als d.d. 1715.04.04 voor de periode na 
1713.09.21 een nieuw contract gesloten wordt met Tempelaar voor de tijd van zijn 
functioneren tegen een totale vergoeding van 575 gulden per jaar.`")  
Nadat Daniel van Heemskerck op 3 januari 1717 gestorven was, werden op 6 januari de 
presidenten van de drie stoelen bij de weduwe Sweerts de Landas ontboden, die hun te 
kennen gaf, dat zij nu aan de beurt was om een secretaris te benoemen, en wilde, dat de 
secretarie verzegeld zou worden totdat zij een secretaris benoemd had. Na vergadering 
met het volledige dorpsbestuur werd haar aan het verstand gebracht, dat het onmogelijk 
was de secretarie zolang te sluiten, zodat Abraham Tempelaar voorlopig als waarnemer 
gehandhaafd werd. 165)  Voor de veiligheid richtte Abraham Tempelaar ook een rekest aan de 
Staten Generaal om voorlopig te mogen waarnemen.")  

Leonard de Marcq 1717 - 1762 

D.d. 1707.08.17 werd Daniel van Heemskerck door de Staten Generaal benoemd tot griffier Voor het begeerlijke ambt van secretaris van Oirschot waren kapers op de kust. Willem 
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van Heemskerck, die het ambt van kwartierschout van Kempenland als een melkkoetje 
bezat,')  wilde de zoete Oirschotse inkomstenbron in de familie houden en stelde bij de 
Staten Generaal zijn zoon Leonard van Heemskerck ter benoeming voor, die daartoe ook 
zelf een rekest indiende bij de Staten Generaal.")  De weduwe Sweerts de Landas ging 
daartegen i n verzet en benoemde d.d. 1717.01.13 Leonard de Marcq. " )Na het antwoord van 
Willem van Heemskerck aan de Staten Generaal liet de weduwe haar tweede rekest met de 
bewijsstukken zelfs drukken. 170)  Deze bewijzen kwamen neer op de benoeming van Ericus 
Duyts in 1700 door haar man en de instemming daarmee van de Staten Generaal. De be-
schuldiging door Willem van Heemskerck, dat haar vader zijn functie als lid van de 
Staten Generaal misbruikt zou hebben, om de goedkeuring in 1700 'zonder onderzoeck' 
door te drijven, werd door haar afgedaan met het cliché 'dat dit in der eeuwigheid niet 
kan worden geverifiëert'. 
De Staten Generaal waren in hun resolutie d.d. 1717.02.03 van oordeel, dat de benoeming 
door de weduwe Sweerts de Landas goedgekeurd behoorde te worden, maar de afgevaardigden 
van Holland, bij wie de familie van Heemskerck gelobbyd zal hebben, waren het daarmee 
niet eens.'» Toch werd d.d. 1717.02.19 deze benoeming door de Staten Generaal goedge-
keurd, ' 71)  zodat d.d. 1717.02.26 Leonard de Marcq als secretaris beëdigd werd. 172)  In 
tegenstelling tot zijn voorgangers Ericus Duyts en Abraham Tempelaar en hun klerk 
Francis van Esch, die een moeilijk leesbaar handschrift hadden, beschikte Leonard de 
Marcq over een prachtige schrijfhand. 
Ook met deze secretaris sloten de regenten d.d. 1717.03.14 een soortgelijke overeenk-
omst betreffende zijn honorarium als met Tempelaar in 1713 tegen dezelfde totale ver-
goeding van 575 gulden per jaar. 173) 

 

D.d. 1726.11.14 machtigde Leonard de Marcq Stephanus Leonardus Francken als zijn 
substituut in soortgelijke formulering als in 1654 Floris van Esch en in 1665 Lubertus 
van Vollenhoo als substituut waren aangesteld. De substituut werd door de president-
schepen bij afwezigheid van de drossaard beëdigd. 174)  Tot die tijd heeft vermoedelijk 
Francis van Esch als klerk en vervanger gefunctioneerd. 
D.d. 1747.08.14 werd met dezelfde formule Herman van Ravesteyn als klerk en substituut 
aangesteld en door de president-schepen Theodorus van Dooren beëdigd. 175) 

 

Leonard de Marcq heeft meegemaakt, dat zijn zoon, Mr. Jean de Marcq, in 1733 tot dros-
saard werd benoemd en twee jaar later door een oud-burgemeester werd doodgeschoten. 176) 

 

Er is geen enkele aanwijzing, dat het 'alleronaangenaamst karakter' van de zoon ook een 
eigenschap van de vader zou zijn geweest. 
Van Leonard de Marcq is ons de datum van zijn begrafenis op 24 maart 1762 enkel bekend 
uit het register van het collateraa1.177)  

Arnoldus ter Croije 1762 - 1780 

In het Oirschotse archief bevindt zich een uittreksel uit de akte van lossing der halve 
heerlijkheid van 1614 betreffende het privilege van een bindende voordracht bij de 
benoeming van een secretaris, welk uittreksel rond 1750/60 gemaakt is.'78)  Er blijkt 
echter nergens, dat er rond die tijd enige actie is ondernomen voor de erkenning van dit 
privilege. 
Noch van enige voorbereiding, noch van een benoemingsakte, noch van de beëdiging van 
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secretaris Arnoldus ter Croije vonden we enig spoor. Dat hij op 6 april 1762 door de 
Staten Generaal benoemd is, weten we enkel uit zijn eigen aantekening bij de wisseling 
der regenten in dat jaar.`")  
Arnoldus ter Croije, die zich Bosschenaar noemt en meester, is wel een zoon van Arnoldus 
ter Croije, die geboren was te Veldhoven en dokter werd van het Groot-Ziekengasthuis in 
's-Hertogenbosch.')  Waar Arnoldus junior gestudeerd heeft, is ons niet bekend. 
Over zijn klerk vonden we geen gegevens. Hij zal de substituut van zijn voorganger 
hebben overgenomen. Betreffende zijn functioneren zijn ons geen problemen bekend. 

Jan Schouw 1780 - 1820 

Na het overlijden van Arnoldus ter Croije - eind 1779 of in de eerste dagen van 1780 -
werd d.d. 1780.01.07 door L.J.B. Sweerts de Landas Jan Schouw tot secretaris benoemd," 
welkebenoemingd.d. 1780.01.18 door de Staten Generaal werd goedgekeurd,'" waarna Jan 
Schouw op 23 januari d.a.v. de eed aflegde per procuratorem voor de Raad van Brabant en 
op 28 januari d.a.v. in persoon voor schepenen van Oirschot.")  
Bij zijn beëdiging informeerde Jan Schouw naar een inventaris van het archief, dat 
onder hem zou komen berusten. Deze inventaris bleek er niet te zijn, waarna hij opmerk-
te, dat hij dan alleen de verantwoording op zich kon nemen voor de stukken die tijdens 
zijn functioneren gevormd zouden worden.`")  
Zijn ambtsperiode viel in de moeilijke tijd van de patriotten. Van de ene kant moest hij 
de Staten Generaal en vooral de plaatselijke halfheer tevreden stellen, die hun feodale 
voorrechten bedreigd zagen, en van de andere kant moest hij in vrede zien te leven met de 
Oirschotse bevolking, die deze feodale terreur steeds meer moe werd en waar de invloed 
van de patriotten steeds groter werd. Het is daarom geen wonder, dat er in de voorzomer 
van 1798 bij het felle, unitaristisch gezinde bewind een klacht tegen hem werd ing-
ediend - waarvan de inhoud ons overigens onbekend is - waarop hij provisioneel werd 
gesuspendeerd. Na de staatsgreep van 12 juni, waarbij meer gematigden aan het bewind 
kwamen, werd een commissie gevormd, die oordeelde, dat 'het goede gedrag, de kunde, 
eerlijkheid en patriottische ijver van gemelde burger volkomen gebleeken is', waarop 
d.d. 1798.08.01 de suspensie werd opgeheven.")  
Jan Schouw zal zich echter enigszins onzeker gevoeld hebben, waarom hij bij het 
departementaal bestuur van Brabant verzocht om een aanstelling als notaris, die hij 
verkreeg en waarop hij d.d. 1803.12.14 van de schepenbank admissie verkreeg voor Oir-
schot.'")  Mogelijk heeft hij al voorvoeld, welke belangrijke veranderingen er zouden 
plaatsgrijpen in de functie van het college van schepenen en van de secretaris-grif-
fier. 

De functie-inkrimping van schepenbank en secretaris 
Tot 1811 was het schepenencollege niet alleen dagelijks bestuur van het dorp maar ook 
rechtbank voor Oirschot in civiele en criminele zaken tot in hoogste instantie. In dat 
kader registreerde de schepenbank ook het bezit en de bezwaring van onroerend goed en 
stond zij over allerhande juridische handelingen. 
Per 1811 werd de rechtspraak overgeheveld naar het kantongerecht en hogere rechtbanken 
en de registratie van bezit en bezwaring van onroerend goed naar het notariaat. Daarmee 
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verviel voor de secretaris een groot deel van zijn werk en van zijn inkomsten. 
Na deie verandering heeft Jan Schouw nog gefunctioneerd als secretaris (en notaris) tot 
en met 1820. 

De afsplitsing van de gemeente Best 
Reeds jaren- of eigenlijk eeuwenlang had Best gevochten voor een zelfstandig bestaan 
als parochie en als gemeente. Bij koninklijke besluiten van 1816 en 1819 werd Best een 
aparte gemeente.')  De feitelijke administratieve scheiding ging in per 1 januari 1821. 
Voorlopig zou het betreffende burgemeester en secretaris een personele unie met Oir-
schot blijven. Deze functionarissen zouden dus veel op en neer moeten reizen. 

Jan Steyvers 1821 - 1825 

Het was begrijpelijk, dat Jan Schouw na 40 dienstjaren Met meer voor een benoeming in 
aanmerking kwam, nu er een nieuw administratief systeem werd ingevoerd en bovendien de 
secretaris zoals de burgemeester voortdurend zou moeten pendelen tussen Oirschot en de 
nieuwe gemeente Best. 
Met ingang van 1 januari 1821 werd Jan Steyvers benoemd tot secretaris van Oirschot en 
van Best. Zijn salaris werd d.d. 1821.02.23 door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 
f 400,- per jaar, zijnde f 265,- voor Oirschot en f 135,- voor Best.'" 
Jan Steyvers was een van de leidende patriotten in Oirschot geweest. Hij was burgemees-
ter (= gemeente-ontvanger) geweest in het jaar 1794/5 en in 1795 tot drossaard 
gekozen.'" Later was hij 'maire' en burgemeester geweest. 
In de raadsvergadering d.d. 1824.11.15 werd meegedeeld, dat G.S. verlof gegeven hadden 
om wegens ziekte van Steyvers een substituut te benoemen, die hem, indien nodig, in 
alles kon vervangen, en dat zij instemden met de voorgedragen Hl. Waterbeek.'" Stey-
vers bleef nog in functie en tekende als secretaris, maar het werk zal door Waterbeek 
gedaan zijn. In de raadsvergadering d.d. 1825.08.25 trad Steyvers af en werd zijn 
opvolger beëdigd. 191)  

Hermanns Johannes Waterbeek 1825 - 1851 

De in de raadsvergadering van 25 augustus beëdigde secretaris was bij koninklijk be-
sluit d.d. 1825.08.14 benoemd. 192)  
Waterbeek was hervormd en woonde naast de hervormde pastorie. Hij had in de jaren 
1840/42 een onverkwikkelijke grenskwestie met predikant J.D. Bloemen.m)  D.d. 
1842.09.03 werd hij tevens benoemd als tijdelijk vervanger van de overleden gemeente-
ontvanger.'" Op het gemeentelijk vlak zijn er geen moeilijkheden met hem bekend, maar 
toch zal hij bij de raadsleden niet erg gezien zijn geweest. 
Per 1 januari 1852 werd op het terrein van de gemeentelijke administratie een belang-
rijke reorganisatie doorgevoerd, die onder andere inhield, dat de gemeentesecretaris 
voortaan door de raad gekozen werd. Daarmee eindigde ook de personele unie van het 
secretarisschap van Oirschot en Best. 
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Piet van Heck 1852 - 1864 

In de vergadering van de nieuwe gemeenteraad d.d. 1851.11.21 werd aan de orde gesteld de 
verkiezing van een secretaris. Bij de eerste stemming werden door de 10 raadsleden de 
stemmen als volgt uitgebracht: 
Piet van Heck 5 
H.J. Waterbeek 2 
H. de Croon 2 
Arnoldus Lemmens 1 

Er was dus geen keuze gemaakt, zodat een herstemming werd gehouden met de volgende 
uitslag: 
Arnoldus Lemmens 1 
H. de Croon 2 
Piet van Heck 6 
H.J. Waterbeek 1 

Piet van Heck, zittend raadslid, was dus benoemd als secretaris, zodat hij in de verga-
dering d.d. 1851.12.05 bedankte als raadslid.'" Waterbeek vroeg daarop aan de minister 
van Binnenlandse zaken eervol ontslag als secretaris van Oirschot en Best en plaatsing 
in een andere betrekking" 
Van Heck trad per 1 januari 1852 in dienst als secretaris en werd daags daarna 
beëdigd.'" Intussen was de jaarwedde van de secretaris vastgesteld in de raadsvergade-
ring van 5 december 1851. Burgemeester en Wethouders stelden een wedde van f 280,-
voor, doch de raad kon hierin niet meegaan en stelde de jaarwedde op f 250,- met twee 
stemmen tegen, die niet hoger wilden gaan dan f 200.' 98)  
In de raadsvergadering d.d. 1864.02.17 werd meegedeeld, dat door ziekte van de secreta-
ris de notulen van de vorige raadsvergadering niet gemaakt waren 199)  en in de raadsverga-
dering d.d. 1864.04.08, dat de secretaris was overleden.'" 

Antonie Mikkers 1864 - 1887 

In dezelfde raadsvergadering, waarin het overlijden van Piet van Herck werd gememo-
reerd, werden door burgemeester en wethouders twee kandidaten ter benoeming tot secre-
taris voorgesteld, te weten Antonie Mikkers en als tweede Antonie Gerard te Winkel, 
beiden wonende in Oirschot, gekozen uit acht sollicitanten, vermoedelijk allen inwo-
ners van Oirschot. Besloten werd om in de volgende raadsvergadering, binnen een week te 
houden, de keuze aan de orde te stellen.'" 
In deze vergadering d.d. 1864.04.15 werd met 7 van de 11 stemmen Antonie Mikkers tot 
secretaris benoemd, die een week later in de raadsvergadering werd beëdigd en geïnstal-
leerd.'" In zijn benoemingsbrief werd zijn jaarwedde gesteld op f 
Vanaf mei 1887 zal secretaris Mikkers ziek zijn geweest. De notulen werden toen gete-
kend door loco-secretaris C. Vogels. In de vergadering van 9 augustus 1887 vroeg hij 
eervol ontslag, hetgeen hem in de eerste vergadering van 20 augustus verleend werd met 
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ingang van het tijdstip, dat de nieuwbenoemde secretaris zijn functie zou aanvaar-
den.204" 

Joannnes Henricus Maria de Vocht 1887 - 1903 

In dezelfde vergadering van 20 augustus 1887 werden door B en W als kandidaten ter 
benoeming tot secretaris voorgedragen: 
1. Joannes Henricus Maria de Vocht te Oirschot 
2. Gerardus Petrus Valette te Oosterhout, gekozen uit 16 sollicitanten. 
Omdat secretaris Mikkers vanwege zij n toenemende doofheid en zenuwachtigheid gevraagd 
had zijn ontslag te bespoedigen, besloot de raad met algemene stemmen - terwijl B en W 
zich buiten de stemming hielden - om nog dezelfde avond een tweede vergadering te houden 
ter benoeming van een secretaris. Daarop werd de eerste vergadering, die om 6 uur begon-
nen was, om half 7 gesloten. Om 7 uur werd de tweede vergadering geopend, waarop Ben W 
voorstelden om de nieuwe secretaris te benoemen voor drie jaar en, indien hiertegen een 
wettelijk bezwaar zou bestaan, voor onbepaalde tijd, welk voorstel met algemene stemmen 
aanvaard werd. 
Daarna werd J.H.M. de Vocht benoemd met 7 stemmen, terwijl 1 stem was uitgebracht op 
Martinus Antonius Schoenmakers en 1 stem op Henri de Croon, beiden Oirschotse 
sollicitanten, en 1 stem onleesbaar en dus ongeldig. Met algemene stemmen aanvaardde de 
raad het voorstel van wethouder van Heumen om de nieuwe secretaris te ontbieden en 
aanstonds te beëdigen.20)  
Secretaris de Vocht werd later benoemd tot notaris te Waalwijk, hetgeen in de 
raadsvergadering van 11 juli 1903 werd meegedeeld.')  

Justinus Nicolaas Nuyens 1903 - 1917 

In dezelfde vergadering werd meegedeeld, dat er vier sollicitanten waren voor de func-
tie van gemeentesecretaris. B en W stelden voor om een waarnemend secretaris te benoe-
men en bevalen aan 1. August Fritsen, ambtenaar ter secretarie, en 
2. Adrianus van den Heuvel. 
Na overleg in een geheime vergadering werden bij de eerste stemming uitgebracht op: 
Nuyens 5 
Fritsen 4 
van den Heuvel 1 stem. 

In de tweede stemming behaalden: 
Nuyens 6 
Fritsen 3 
van den Heuvel 1 stem, 
zodat Justinus Nuyens gekozen was als waarnemend secretaris. Op verzoek van de burge-
meester werd hij in de vergadering ontboden en beëdigd.24  
In de raadsvergadering van 1 september 1903 kwam de keuze van een secretaris aan de 
orde. Blijkbaar had kandidaat van den Heuvel zich teruggetrokken. Er waren 3 kandida-
ten: 
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1. A.J.M. de Kroon, ambtenaar ter secretarie te Nijmegen (geboren in Oirschot, die in 
1917 secretaris zou worden) 
2. August Fritsen, ambtenaar te Oirschot 
3. Justinus Nicolaas Nuyens, waarnemend secretaris te Oirschot. 
De (alphabetisch opgestelde) aanbeveling van B en W was: A.J.M. de Kroon en J.N. Nuyens. 
Bij de eerste stemming was de uitslag: 
A.J.M. de Kroon 4 
J.N. Nuyens 4 
A. Fritsen 2 
ongeldig 1 

Van de tweede stemming was de uitslag: 
J.N. Nuyens 6 
A.J.M. de Kroon 5, 
zodat Justinus Nicolaas Nuyens was gekozen en door de voorzitter in dezelfde vergade-
ring werd beëdigd.2" 

Justinus Nicolaas Nuyens was op kostschool geweest op de Ruwenberg en had daarna 3 jaar 
gestudeerd op het klein seminarie te Sint-Michielsgestel, waarna hij gewerkt had op de 
gemeentesecretarie van Oost- West- en Middelbeers en zich door de gebruikelijke cursus-
sen had bekwaamd in de gemeente-administratie.'w  
In de raadsvergadering van 22 juni 1912 werd ingestemd met het voorstel van G.S. om de 
jaarwedde van de secretaris te verhogen tot 11000,-.

2o9) 
 Tijdens de eerste wereldoorlog 

was er blijkbaar meer werk aan de winkel, zodat in de raadsvergadering van 19 januari 
1916 werd besloten om aan de secretaris voor werkzaamheden buiten de kantooruren ver-
richt over het afgelopen jaar een gratificatie toe te kennen van f 50,-.

210) 
Aangezien in 

oorlogsomstandigheden prijzen gewoonlijk stijgen, werd in de raadsvergadering van 10 
februari 1916 de jaarwedde van de secretaris verhoogd tot f 1150,-.
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In 1917 kon Justinus Nuyens met zijn broer de meubelfabriek van Teurlings en Meyers 
overnemen en vroeg hij ontslag uit de gemeentedienst.212)  

Antonius Josephus Maria de Kroon 1917 - 1931 

Voordat de ontslagaanvrage van Justinus Nuyens in de raadsvergadering kwam, zal de 
benoeming van zijn opvolger al in kannen en kruiken geweest zijn. In de notulen van de 
vergadering van B en W d.d. 1917.06.25 lezen we in art. 4: 'In verband met voorgenomen 
ontslagaanvrage van den gemeentesecretaris wordt besloten te benoemen tot onbezoldigd 
ambtenaar ter secretarie den heer A.J.M. de Kroon te Oirschot1.213)  In de volgende 
vergadering van Ben W d.d. 1917.06.30 werd A.J.M. de Kroon, ambtenaar ter secretarie te 
Oirschot, benoemd tot 'beheerder van het distributiebedrijf in deze gemeente' met 
ingang van 1 juli 1917, waarna aan J.N. Nuyens met ingang van 1 juli 1917 eervol ontslag 
werd verleend als zodanig.'" )  In de vergadering van B en W d.d. 1917.07.09 werd besloten 
om aan de raad voor te stellen om aan J.N. Nuyens op zijn verzoek eervol ontslag te 
verlenen als secretaris per 1 september 1917 en werd tevens met algemene stemmen de 
volgende aanbeveling opgemaakt voor de benoeming van een gemeentesecretaris: 
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1. A.J.M. de Kroon, ambtenaar ter secretarie en leeraar M.O. staatsinrichting, te 
Oirschot 
2. H.J.C. Algie, ambtenaar ter secretarie te Vught. 
In de raadsvergadering d.d. 1917.07.11 werd zonder hoofdelijke stemming besloten om aan 
J.N. Nuyens per 1 september eervol ontslag te verlenen als gemeentesecretaris en werd 
per diezelfde datum voor de tijd van 1 jaar met algemene stemmen benoemd tot gemeentese-
cretaris A.J.M. de Kroon. 
Vervolgenswerdzonderhoofdelijke stemmingbenoemdtot waarnemend gemeentesecretaris 
voor de periode van 11 juli tot 1 september A.J.M. de Kroon en werd de nieuwbenoemde 
secretaris binnengeleid en beëdigd.215)  
In de raadsvergadering d.d. 1918.08.14 werden voor de benoeming van een 
gemeentesecretaris in vaste dienst dezelfde twee personen voorgedragen als het jaar 
tevoren en werden wederom alle stemmen uitgebracht op A.J.M. de Kroon.216)  
Secretaris de Kroon was ongehuwd en woonde samen met zijn zuster. Hij overleed op 18 
augustus 1931.217)  

Martinus Adrianus Maria van Helvoort 1931 - 1945 

Uit 20 kandidaten werd in de raadsvergadering van 26 september 1931 tot secretaris 
gekozen M.A.M. van Helvoort ingaande op een datum in overleg met het gemeentebestuur 
van Geldrop.218)  Dit overleg had tot resultaat, dat de benoeming per 1 november zou 
ingaan, zodat de secretaris in de vergadering van 29 oktober beëdigd werd.219)  
Van Helvoort was werkzaam geweest op de gemeentesecretarieën van Heeswijk, Deurne, 
Oisterwijk en Geldrop.

220) 
Blijkbaar had hij in Oirschot naast zijn werkzaamheid als 

secretaris nog voldoende tijd om zijn doctoraal economie te halen in Tilburg. Na de 
bevrijding van Oirschot werd hij tevens benoemd tot waarnemend burgemeester. Per 16 
december 1945 legde hij deze functie neer en kreeg hij eervol ontslag als secretaris 
vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Boxtel, waar hij in 1955 wist te promoveren 
tot doctor in de economische wetenschap en vanaf 1956 tevens lid was van de Tweede 
Kamer. Op 5 april 1981 overleed hij in Oirschot.2210  

Johannes Josephus Cornelis van der Velden 1946 - 1963 

Op een eerste oproep van gemeentewege kwamen 40 sollicitaties binnen. Door B en W werd 
een voordracht opgemaakt voor de raad, maar twee van de drie voorgedragenen trokken 
zich terug. Daarop is de benoeming blijven hangen tot maart. Na een tweede oproep kwamen 
nog 41 sollicitaties binnen. In de raadsvergadering van 24 april 1946 werd J.J.C. van 
der Velden benoemd met ingang van 1 juli. Hij werd in de raadsvergadering van 28 juni 
beëdigd. 
Secretaris van der Velden begon te sukkelen met zijn gezondheid, zodat hij van 1 septem-
ber 1960 tot 11 april 1962 maar halve dagen mocht werken. Daarna moest hij volledig 
verstek laten gaan. Hij stierf op 17 februari 1963 te Oisterwijk, waar hij steeds is 
blijven wonen. 
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Albertus Franciscus de Luy 1963 - 1970 

In de raadsvergadering van 12 juli 1963 werd hij benoemd tot secretaris met ingang van 1 
oktober. Hij was werkzaam geweest te Ravenstein en Nijmegen en vanaf 1947 op de secreta-
rie te Oirschot. Voor zijn benoeming was hij reeds loco-secretaris. Hij stierf helaas 
jong op 21 december 1970. 

Nicolaas Antonius van Hoof 1971 - 1984 

Uit 31 sollicitanten werd N.A. van Hoof benoemd tot secretaris in de raadsvergadering 
van 27 april 1971, ingaande 1 augustus. Hij was werkzaam geweest in Hoeven, Tubbergen en 
Alkemade. Ook deze secretaris heeft zijn ambtelijke loopbaan niet kunnen voleindigen. 
Hij stierf op 17 augustus 1984. 

Johannes Petrus Cornelis Maria Vriens 1985 - heden 

De tegenwoordige secretaris, die in de raadsvergadering van 16 april 1985 benoemd werd 
uit 52 sollicitanten, heeft gewerkt op de secretarieën van Raamsdonk, Baarle-Nassau en 
Woensdrecht. Vanaf 1980 was hij secretaris van Steenderen, waar hij al spoedig 'de hete 
adem van de annexatie in zijn nek voelde', zodat hij besloot het in Oirschot te probe- 
ren. 
Geboren te Wouw op de dag, dat de geallieerde tanks daar binnendenderden, 27 oktober 
1944, zal hij zijn best doen om als eerste Oirschotse secretaris gepensioneerd te 
worden, waarbij de fiets een belangrijk conditioneel hulpmiddel is. 

Besluit 
Gedurende mini vijf eeuwen volgden wij de Oirschotse secretarissen en de ontwikkeling 
van hun functie. In wezen is deze functie dezelfde gebleven. De secretaris was steeds de 
deskundige man bij uitstek op de achtergrond van het dorpsbestuur. Tijdens het ancien 
regime was hij ook griffier van de schepenbank als rechtbank van laagste tot hoogste 
instantie. Bij het vervallen van het griffierschap viel ook een deel van zijn taak, zijn 
aanzien en zijn inkomen weg. 
Oirschot, overtuigd van de belangrijkheid der functie, heeft steeds getracht, met meer 
of minder wisselend succes, op zijn benoeming invloed te hebben. 
De secretaris heeft bijna vijf eeuwen zijn taak alleen of met een of een paar helpers 
moeten vervullen. Pas na de tweede wereldoorlog heeft het ambtelijk apparaat een storm- 
achtige ontwikkeling doorgemaakt, zodat de gemeentesecretaris niet alleen een 
technisch-administratieve duizendpoot moet zijn maar tevens manager van een ambtelijk 
bedrijf. 
Juridisch is de secretaris geen bestuurder, maar feitelijk had hij steeds op het be-
stuur een grote invloed. Bij de steeds ingewikkelder wordende bstuurlijke bezigheden is 
de tendens aanwezig, dat het ambtelijke apparaat zich tot een onpersoonlijke, oncontro-
leerbare macht achter (of in plaats van) het bestuurscollege ontwikkelt, zodat de 
voornaamste taak van de secretaris wordt, deze onpersoonlijke macht in dienst van het 
bestuur te houden en een omgekeerde situatie te voorkomen, waartoe vooral nodig is, dat 
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hij de bestuurders het inzicht verschaft, waardoor zij het apparaat in de hand kunnen 
houden en sturen. 

NOTEN 

95) Bots c.s., Noordbrabantse st%denten, blz. 152, nr. 125. 
96)  " " blz. 14. 
97)  " " blz. 152, nr. 125. 
98) Blijkens mededeling van Peter van Andel zelf in het protocol van 1668, blz. 281 was hij per 12 februari 1646 
benoemd. 
99) 0.A.A.O., vrl. inv. nr. 7795. 
100)  " " " " 7807. 
101)  " " " " 7410A. 
102)  " " " " 7412. 
103)  " " " " 7411. D.d. 1671.12.09 werd hierop nog een aanvulling gegeven op verzoek van de Oirschotse 
regenten om dubbele tarieven te voorkomen. 
104) J. Lijten, 'De Latijnse school van Oirschot', in Campinia jrg. 19 (1989), blz. 95. 
105) O.A.AO., vrl. inv. nr . 6227: bijlagen bij de rekening van burgemeester Johan van de Kerkhof over 1650/1, stuk 
nr. 80 
106) Oirschots schepenprotocol van 1654, blz. 117 e.v.v. 
107) " " "  " " 259. Bijlage VI. 
108) v. Esch, Genealogie, Campinia jrg. 19, blz. 31 en 34. 
109) O.A.AO., vrl. inv. nr. 1851. 
110) v. Esch, Genealogie, Campinia jrg. 19, blz. 34. 
111) O.A.AO., vrl. inv. nr. 1036. Bijlage VII. 
112)  " " " " 1448. 
113)  " " " " 7891. 
114) Oirschots schepenprotocol van 1668, blz. 281. 
115) O.AA.O., vrl. inv. nr. 2353. 
116) Oirschots schepenprotocol van 1669, inliggend blz. 392. 
117)  " " titelbladen betreffende jaren. 
118)  " " van 1677, blz. 106 e.v.v. 
119) Inventaris Raad van Brabant, civiele dossiers nr. 3821. 
120) O.A.AO., vrl. inv. nr. 2051. Bijlage VIII. 
121) Oirschots schepenprotocol van 1679/80, b1.198. Bijlage DC. 
122) Oirschots schepenprotocol van 1680/81, blz. 73. 
123)  " " " 1697/8, fol. 21bis en 28. 
124)  " 
125)  " " 1699/1700, fol. 196. 
126)  " 
127) v. Esch, Genealogie, Campinia jrg. 19, blz. 35 (Xb). 
128) " " " 36 (ak). 
129) J. Lijten, 'De schuurkerk', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 250. 
130) R.v.D.v.B., blz. 625. 
131) " 	"  632. 
132) " 	" 614. Volgens L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel V, Sint-
Michielsgestel 1876, blz. 371 was van Andel op 27 september 1651 door Floris van Merode tot kanunnik en scholaster 
benoemd. 
133) R.v.D.v.B., blz. 632. 
134) Voor Schutjes: zie noot 132; grafschrift: noot 142. 
135) Oirschots schepenprotocol van 1674, fol. 51. 
136) " " " 1705, fol. 29 e.v.v. 
137) J. Lijten, 'De kwartierschouten van Kempenland/schouten van Oirschot en hun stadhouders', in Campiniajrg. 22 
(1992), blz. 45. 
138) R.A0., vrl. inv. nr. 2055. 
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139) Oirschots schepenprotocol van 1681/2, blz. 63. 
140) Register van taxatiën voor het collateraal van 1700 - 1705, fol. 3 e.v.v. 
141) Rechterlijk archief van Waalwijk, inv. nr . 965, fol. 216 - 276. 
142) Er zijn twee teksten betreffende het grafschrift van Peter van Andel, een in Le grand theatre seculier de 
Brabant, geciteerd in J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel III, afl. 2, blz. 151 
en eentweede in P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in enuit de kerken 
van de provincie Noord-Brabant, deel H, Utrecht 1924, blz. 108. Zij verschillen in de data, die in de loop van de 
tijd slecht leesbaar zijn geworden. In J. Lijten, 'Het grafschrift van Peter van Andel, in Campinia jrg. 10 (jan. 
1981) heb ik aangegeven, hoe dit grafschrift vermoedelijk gereconstrueerd moet worden. De tekst zal hebben geluid: 
Hic jacet sepultus Petrus ab Andel I.U.L., qui natus pridie 9 (= nonas) maii anno 1616, Oirschotensium pago a 
secretis, Campiniae necnontotius tetrarchiae scriba, ac collegii ibidem D. Petri canonicus primum, postea electus 
decanus, integer vitae scelerisque purus, per 11 fere lustra functus suis muneribus, pie tandem 84 aetatis suae, 
ipso anno saeculari MDCC 8 kalendas februarii denatus, hic pacifice requiescit, quod heredes non ingrati testan-
tu?. 
143) J. Lijten, 'De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 77 e.v. 
144) Oirschots schepenprotocol van 1658, blz. 289 e.v. 
145) " " "  " " 291 e.v. 
146) " " " 1659, vooraan ongenummerd. Meer over de achtergronden van deze manoeuvre in J. Lijten, 
De Oirschotse schouten, drossaards en baljuw', in Campinia jrg. 15 (1985), blz. 166 e.v. 
147) Oirschots schepenprotocol van 1668, blz. 271 e.v.v. 
148)  " " " 1671/2, blz. 346. 
149)  " " " 1700, fol. 34 es. 
150)  " " " " " 58" e.v. 
151)  " " " " " 59 e.v. 
152) O.A.AO., vrl. inv. nr. 7420. 
153) Oirschots schepenprotocol van 1700, fol. 59. 
154) J. Lijten, 'De Latijnse school van Oirschot', in Campinia jrg. 19 (1989), blz. 95 es. 
155) Arch. Tafel v.d. H.Geest Oirschot, vrl. inv. nr . 2501. 
156) Oirschots schepenprotocol van 1706, fol. 214": Bijlage X. 
157) Ordinaris dingrol van 1707, fol. 38. 
158) 11, 1.1  38.».  
159) O.A.AO., vrl. inv. nr. 7955 en Ordinaris dingrol van 1707, fol. 39. 
160) Ordinaris dingrol van 1707, fol. 38". 
161) Archief van de Raad van Brabant, inv. nr . 788, dossier nr. 3166. 
162) Ordinaris dingrol van 1707, fol. 39. 
163) Oirschots schepenprotocol van 1710, fol. 237": Bijlage XI 
164) Protocol van allerhande akten van 1714/17, fol. 140 e.v. 
165) " " " "  " 1717/21, fol. 31 es. 
166) O.A.AO., vrl. inv. nr. 7848. 
167) Lijten, 'De kwartierschouten....', in Campinia jrg. 22, blz. 42. 
168) O.A.AO., vrl. inv. nr. 7420. 
169) Ordinaris dingrol van 1716/22, fol. 87. 
170) O.A.AO., vrl. inv. nr. 7420. 
171) Ordinaris dingrol van 1716/22, fol. 87" 
172) " "  " " " 88. 
173) Protocol van allerhande akten van 1714/17, fol. 345"" e.v. 
174) " " " "  " 1726/33, fol. 76". Vrgl. bijlagen VI en VII. 
175) Protocol van allerhande akten van 1747/50, fol. 33". 
176) Lijten, 'De Oirschotse schouten', in Campinia jrg.15, blz. 170. 
177) Register van taxatie voor het collateraal 1755/73, fol. 105. 
178) O.AAO., vrl. inv. nr. 7410. 
179) Ordinaris dingrol van 1762/85, fol. 2. Na de lijst der regenten tekent de secretaris aan: Is ook op den 6"' 
april deezes jaars tot secretaris deezer vrij- en heerlijkheid door Haar Hoogmogende aangestelt Mr. Amoldus ter 
Croije, sylvaducensis. 
180) Bots c.s., Noordbrabantse studenten, nr. 2964. 
181) Ordinaris dingrol van 1762/85, fol. 268. 
182)  " " " " " 268". 
183)  " " " " " 269 e.v. 
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184)  " " " " " 269". 
185)  " " " 1786/1811, fol. 99 e.v. 
186) R.A.O., vrl. inv. nr . 1943. 
187) N.A.A.O., inv. nr . 157. 
188) " "  " 184. 
189) Lijten, 'De Oirschotse schouten', in Campinia 15, blz. 172. 
190) N.A.A.O., inv. nr . 1, fol. 66 e.v. 
191)  " " " " " 81 e.v.v. 
192)  " " " " " 82. 
193) Jacq. Mijland, De hervormde gemeente Oirschot ten tijde van predikant J.D. Bloemen (1834 - 1844)', in 
Campinia jrg. 23 (1993), blz. 112 e.v.v. 
194) N.A.A.O., inv. nr . 4, fol. 59". 
195)  
196)  
197)  
198)  

" " 
11 

01 

" 5, fol. 7" en 9" en nr. 192. 
" 192. 
" 5, fol. 12". 
11 11 11 8.. 

199)  " 7, fol. 167". 
200)  " " " 176. 
201)  11 " " " 176 e.v. 
202)  " " " 178 e.v. 
203)  11 " 192. 
204)  11 " 9, fol. 102" e.v.v. 
205)  " " " 103" e.v.v. 
206)  " 10, fol. 122. 
207)  " " " 124". 
208) Vriendelijke mededeling van de heer H. Nuyens. 
209) N.A.A.O., inv. nr . 11, fol. 52. 
210)  " " " " " 100,0. 
211)  " " " " " 102. 
212) Vriendelijke mededeling van de heer H. Nuyens. 
213) N.A.A.O., inv. nr. 25, fol. 156". 
214)  " " " " " 157 e.v. 
215)  " " " " 130 e.v.v. 
216)  " " " " 164". 
217)  " " 192. 
218)  " " 14, fol. 1. 
219)  " " " " 4 en bijlage. 
220) Jaarboekje Parlement en kiezer 1957/8, blz. 56. 
221) De gegevens over de secretarissen na 1931 zijn ontleend aan het levende en het semi-statische archief van de 
gemeente. 

BIJLAGE VI 

1654.10.31 Oirschot 

Oirschots schepenprotocol van 1654, blz. 259 e.v.v. 

Acte tusschen den secretaris van Andel ende Floris van Esch sijnen clerck. 

Den secretaris Peeter van Andel heeft mits desen Floris van Esch gesubstitueert ende 
geaucthoriseert om bij sijne noodige absentie als anderssints tot sijnen geswooren 
clerck om in sijnen naeme alle acten, contracten ende instrumenten te schrijven, die 
ter secretarije voor schepenen gepasseert werden alsmede in saecken den quartijre van 
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Kempenlant aengaende ende te doen gelijck eenen vroomen ende getrouwen clerck schuldich 
is te doen, reserverende dye voorschreven secretaris t'allen tijden sibi liberam 
dispositionem et revocationem substitutionis sonder ennichsints voorder gehouden te 
wesen oft achterhaelt te willen worden, dat denselven van Esch den secretaris in loco 
sijnde geene acten en sal passeren noch prothocolleren tensij met voorweten van den 
secretaris voorschreven nochte oock ennige uuytmaecken onder cijns van Esch signature, 
ende dat hij van Esch oock t'allen tijden oock des versocht sijnde aen den secretaris 
sal schuldich ende gehouden wesen te doen bericht van sijnen beweijnde, mede reecke-
ninge bewijs ende reliqua, dat hij mede sal voorstaen naer der consciëntie het recht der 
secretarie ende griffierampt ende observeren d'ordonnantie van 't cleijn zegel, ter 
contrarie doende sall alles tot sijnen laste ende risico comen. 
Welcke voorschreven poincten den voorschreven van Esch geaccepteert ende onder eede aen 
handen van den heere stadthouder van Naehuys gedaen gelooft heeft naer te sullen commen 
ende waerelijcken te achtervolgen. 
Actum den lesten october XVIc  vijer ende vijfftich. 
Testes: Eijmberts, van de Cloot, Stockelmans et Hobbelen. 

BIJLAGE VII 

1665.02.19 Oirschot 

Accoord tussen secretaris Peter van Andel en Lubbertus van Vollenhoo betreffende diens 
functioneren als substituut-secretaris. 

O.A.A.O., vrl. inv. nr. 1036. 

Ick ondergeschreven secretaris der vrijheijt Oirschot verclaere mits desen geauthori-
seert, gecommitteert ende gesubstitueert te hebben den persoon van Lubertus van Vollen-
hoo, omme bij mijne noodige absentie en andersints in officio geoccupeert zijnde als 
secretaris mijne plaetsche waer te nemen ende de penne te voeren daer en soo dat verhe-
ijst wort, gelijck voordesen nu eenigen tijt heeft gedaen, doch alles met believen, 
advoij ende welgevallen van haere Hoo: Mo: mijne heeren de Staten Generael der Veree-
nichde Nederlanden, mits doende den behoorlijcken eedt daertoe gerequireert. 
T'oirconde. 
Actum Oirschot den 19d' februarij XVIc  vijff ende tsestich. 
w.g. P. van Andel met klein notariëel signet. 

Maer alsoo die voorschreven secretaris van Andel dese bovengestelde acte van authorisa-
tie ende commissie van substitutie ten behoeve van mij ondergeschreven Lubertus van 
Vollenhoo heeft verleent ende gepasseert ende dat bij mij Vollenhoo van haer Ho: Mo: de 
keren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden daerop mochtevercregenworden acte 
ofte commissie van als substituet-secretaris der vryheydt Oirschot te dienen ende dat 
in tyden ende wylen naemaels eenige onlusten tusschen deselve quame te ontstaen, 
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'tweick niet en hoopen, ende die voorschreven substituet mette commissie van haer Ho: 
Mo: sich absolutelycken sochte, trachte ende wilde behelpen, sonder den secretaris 
voorschreven in syn aenbevolen ampt te considereren, soo hebbe ick ondergeschreven 
Lubertus van Vollenhoo verclaert ende op eere ende eedt ten heylichsten geswooren, 
gelyck ick ben doende mits desen, my nimmermeer met soodanige acte ofte commissie van 
substitutie, 'tsy van haer Ho: Mo; off van den voorschreven secretaris van Andel te 
sullen ofte willen behelpen, 'tsy met recht ofte daer buyten in eeniger manieren hoe het 
oock soude mogen weersen, maer altoos goetwillichlyck sonder eenich recht, actie ofte 
pretensie, daer toe sustinerende ganschelyck oft geheelyck te desisteren ende met de 
commissie van substitutie my niet te behelpen als tot wederseggen ende revocatie van 
den voorschreven van Andel toe, ende dat ick ondergeschreven van Vollenhoo oock van 
drie maenden tot drie maenden Vallen tyden des versocht zynde van de administratie der 
voorschreven secretarije ende den ontfangen salaris derselver aen de voorschreven van 
Andel t'synen begeren reeckeninge bewys ende reliqua sal doen, oock dat ick geene acte 
als secretaris teeckenen oft passeren en sal als by des voorschreven van Andels absen-
tie, kennisre ende voorweeten, daeronder verbindende ende submitterende myn persoon 
ende goeden als naer rechten. 
T'oirconde. 
Actum Oirschot den 19den february 1665. 
w.g. L. van Vollenhoo. 

BIJLAGE VIII 

1677.11.09 Oirschot 

Conceptakte van secretaris Peter van Andel, waarbij hij Bernaert Volders aanstelt als 
zijn substituut. 

O.A.A.O., vrl. inv. nr. 2051. 

Wij heere licentiaet Pieter van den Andel secretaris der vrijheijt ende heerlickheijt 
van Oirschot etc. ende Bernaert Volders nu substituet der voorschreven vrijheijt ende 
heerlicheijt Oirschot sijn overcomen ende veraccordeert, dat van nu vortaen den voor-
schreven Volders voor den tijt van twee jaeren van date deser sal trecken ende profite-
ren alle profijten ende emoijlimenten de civile rolle eenighsints competerende ende dat 
voor de somme van seventigh gulde 's jaers mits te betaelen alle vierendeel jaers 't 
vierdepart van de voorschreven seventigh gulde; des niet, met revocatie van 't voor-
schreven accoort t' mijnen believen, ende te houden mijn voorgaende respect van permis-
sie te comen vragen omme te mogen schrijven ofte appostilleren etc. ende oft gebeurde 
datter eenige klagte over den voorschreven Volders quame - des verhoope neen - soo 
behoude mede mijn revocatie ofte wederroepinghe. 
Des t'oirconde hebben wij desen ondertekent op date den 9' november 1677. 
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BIJLAGE IX 

1679.12.08 Oirschot 

Acte tusschen den heere P. van Andel secretaris deser vrijheyt Oirschot en Francis van 
Esch synen clerck en geswooren substituet. 

Oirschots schepenprotocol van 1679/80, blz. 198 e.v. 

Comparerende voor schepenen der vrijheyt Oirschot ondergenoemt d'heer Peter van Andel 
secretaris deser voorschreven vrijheyt, die mits desen verclaert heeft geauthoriseert 
(doorgehaald: ende gesubstitueert) te hebben mits desen Francis van Esch tot sijnen 
geswooren clerck (doorgehaald: ende substituet) om in sijnen naeme bij sijne noodige 
absentie allen acten, contracten ende instrumenten te schrijven, die ter secretarie 
voor schepenen gepasseert te werden en bewaert te sijn, oft selver present ware in tijde 
en wijle van noot, alsmede den quartire van Kempelant als griffier voorcomende aengaen-
de te doen ende te ageren, gelijck eenen goeden, vroomen, getrouwen, vigilanten clerck 
(doorgehaald: ende substituet) schuldich ende gehouden is te doen, niettemin reserve-
rende die voorschreven secretaris van Andel t'allen tijden sibi liberam dispositionem 
et revocationem substitutionis sonder eenichsints daervan redenen te geven oft gehou-
den te sijn dienaengaende daerom te openen sijne motiven en gans niet achterhaelt te 
willen worden in eeniger maniren, ende dat die voorschreven Fr. van Esch, den secreta-
ris P. Van Andel in loco zynde, geene acten, contracten off eenige instrumenten en sal 
mogen passeren noch prothocolleren door last van schepenen oft andersints, ten sij met 
consent en voorweten van den voornoemden van Andel, noch oock eenige acten off instru-
menten onder sijns van Esch signature uijtmaecken, ende dat hij van Esch oock t'allen 
tijden des versocht zijnde aen de voorschreven secretaris van Andel schuldich en gehou-
den sal sijn te doen bericht, rekenninge, bewijs en reliqua in gevallen, dat hij mede 
sal voorstaen het recht der secretarie en griffiersampt naer behooren in goeder consci-
entie ende observeren d'ordonnantie van het cleyn zegel voor soo veel dat gerequirert 
wort, ter contrarie doende sal tot sijnen laste en risico comen. 
Welcke voorschreven poinctendenvoornoemden Fr. van Esch geaccepteert heeft ende onder 
solemnelen eede aen handen monsieur Nicolaes Hoppenbrouwer in absentie van den heer 
officier Nahuys daertoe geauthoriseert gelooft heeft met opgestaeffde vingeren punctu-
elyck naer te sullen comen ende waerlijcken t'achtervolgen. 
Actum desen 8' december 1679 ter presentie ende overstaen van Bartel Buckincx en Johan 
Winteroij schepenen als getuijgen. 
Ita attestor 
w.g. P. van Andel met klein notariëel signet. 

F. van Esch met klein notariëel signet. 

In margine staat bij het begin aangetekend: hier uijtgescheyden. 
Onder de akte tegenover de handtekeningen staat aangetekend: 
geannuleert en niet gemploijert verder om redenen. 
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BIJLAGE X 

1706.06.02 Oirschot 

Oirschots schepenprotocol van 1706, fol. 214". 

Accoort ofte contract met het corpus van Oirschot ende Ericus Duyts wegens het corpo-
reel. 

De regenten deser vrijheijt ende heerlijcheijt van Oirschot ter eenre ende Ericus Duyts 
secretaris der selver vrijheijt ende heerlijcheijt ter andere sijden sijn met malcande-
ren minnelijck veraccordeert ende verdragen in voegen ende manieren hiernaer volgende, 
dat's te weten, dat 't corpus der vrijheijt Oirschot sal draegen ende sij regenten doen 
geven ende betaelen aen den voerscreven Duyts de somme van vijffhondert gulden jaer-
lijcs aenvanck genomen hebbende met den eersten april XVII c  ses ende dat voor de jura, 
vacatiën ende besoignes die den voorscreven Duyts als secretaris souden wegens 't 
corpus competeren wegens de vacatiën ten raethuyse op alle vergaderingen der regenten 
ende die van den eede, soo sondaghs ordinaris als in de weeke, 'tsij ordinaris of extra-
ordinaris met het aentekenen van de comparitiën, houden der notulen van alle propositi-
en ende resolutiën mitsgaders voor verdere dorpsdepesches, als uuijtgeven van alle 
ordinantiën die 't corpus uuijt de natuer soude moeten betaelen, mitsgaders van alle 
publicque bestedingen, tractementen der regenten, hoochschout, jaerhuer, torff, 
versetten der wet ende verset van dien daet, vorsters, dienaers van't officij, vroet-
vrouwen, alle recognitiën, mitsgaders voor vacatiën op alle de schouwen, die van de 
regenten offte het corpus gevoert worden, die aen te teekenen, te registreren ende 
uuijt te maeken, het tauxeeren van alle de specificatiën, het afdoen, naesien ende 
aenteekenen op de hefcedullen van alle de heffers fauten, het schrijven van brieven, 
ontfangen derselver, extracten uuijt de leggers of verpondingsboeken voor de heffers om 
bij de rentmeesters haer gelt te ontfangen, alsoock van de thiendehefcedullen, minute-
ren van requesten ende versoeken voor't corpus, het uuijtgeven van alle ordonnantiën 
onder de ses juli sonder dairvoor iets te pretenderen voor wie dit oock soude mogen 
sijn, 't schrijven ende versetten der wet, der selver ende borgemeesters, heffers, 
tappers ende brouwers, eeden ende aentekenen derselver soo langh aen de gemeente is, 
met het registreren derselve vacatiën, aenteekenen ende registreren alsoock uuijtmae-
ken van de vont, placcaten te publiceeren, het vaceren ende aenteekenen van't eycken, 
alle vacatiën voor't corpus binnendorps als alleen exemt de coopdaegen, het biljetten 
van ruijter of soldaten, die te gaen opteekenen ende voorts voor alle hetgene datter 
in't corpus voorvallen sal, niets gereserveert daervoor tot nu toe bij hem secretaris 
is gedeclareert bij sijn specificatie, alleen exemt alle de verschotten bij hem secre-
taris te doen soo aen segels, porti van brieven, vacatiën buijtendorps als gecommit-
teert wort als andersints, alsoock exemt het formeren der hooftlijsten, cleijn speciën, 
personele quotisatiën ende generaelijk alle hefcedullen van heffers, borgemeesters 
ende verpondingen met derselver reekeningen ende wes daeraen dependeert. alsoock het 
op- ende afschrijven van het hooftgelt als 'twelck is staende op sijn geit ende want 
voor den voorschreven secretaris altijt apart betaelt is ende nogh sal moeten worden. 

83 

Dit voorschreven accoort sal staen soo lange partijen gelieft, mits die 'tselve sal 
gelieven te breecken, sal 'tselve den anderen drie maenden tevooren moeten opseggen 
ende waerschouwen ende bij sterven van den voorschreven Duyts staende dit accoort naer 
rato des tijt van't jair aen desselfs erfgenamen moeten worden voldaen. 
Tot prompte naercominge van desen hebben partijen verbonden als naer reghten. 
Actum den tweeden juni XVIIc  ende ses. 
w.g. E. Duyts 

Jan Jansse van de Ven 
Goijaert van den Bichgelaer 
Jan Dirck Legius 
Hendrick van Dooren 
Aelbert Philipus Boelaerts 
Jan van Cuijck 
J. van Kerckoirle 
Handrick Peter Schepens 
Wouter van den Heuvel 
Jan van de Ven 
Dit merck stelt FM Frans Mickers 
Dit merck stelt JVH Jan Elias Verheijden 
Francis Verheijden 
Handrick de Croon 
Dierck Kerckhof 
Wouter van Doermalen 
Marseles van der Heyden 

BIJLAGE XI 

1710.08.25 Oirschot 

Oirschots schepenprotocol van 1710, fol. 237". 

Accoordt tusschen de heeren regenten mitsgaders de reeckenmannen ende den heere Daniel 
van Heemskerck, griffier deser vrij- ende heerlijckheijt van Oirschodt 

Tot vermeijdinge van alle verschillen, die bij tijdt en wijlen over de schrijfloonen 
van den heere griffier soude connen ofte vermogen te ontstaen soo zijn de heeren regen-
ten der vrij- ende heerlijckheijt van Oirschodt ter eenre ende den heere griffier 
voornoempt ter andere sijden met malcande ren in der minnen veraccordeert ende overcomen 
in voegen en manieren hier naer beschreven, te weeten: 
Dat den gemelten heere griffier voor de hier nae beloofde somme sal moeten schrijven, 
instellen ende formeren alle jaeren de gemeentens heff- eedt- en commerboecken mitsga-
ders de hoofftlijsten en daervan dubbelt uijtmaeken soo dick en menighmael van nooden 
sal wesen. 
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Item schrijven en instellen alle gemeentens reeckeninge, de fauten afdoen, die suijve-
ren, mitsgaeders de heffcedullen opsommen, soo van ordinaire als extraordinaire ont-
fanck geene uijtgesondert van wat naem ofte natuer deselve oock soude konnen ofte 
vermogen te wesen met de duplicaeten voor de rendanten. 
Item aantekeninge te houden van't veranderen en beëdigen der heeren regenten, 
borgemeesters en sijn heffers, alsmede van het beëdigen der tappers en brouwers, 't 
haelen van de vondt, opnemen en formeren van den eijck der brouwketels en uijtleveren 
van copije voor den paghter. 
Item ter raethuijse ofte op andere plaetsche ten versoecke van de regenten te vaceren 
het sij op sondaegen off in de weecke soo dick en menighmael als sulcx sal worden vere-
ijscht, van de propositie en resolutie behoorelijcke aantekeninge te houden ende des 
versoght wesende aan de regenten extracten te moeten uijtgeven. 
Item te moeten vaceren op het naersien ende affdoen van declaratiën, de ordonnantie te 
depesscheren en uijtgeven sonder daervoor betaelinge te vorderen. 
Item moeten schrijven ende conditie houden van alle publiecque aanbesteedinge off 
verpaghtinge, die van gemeentens wegen worden gedaen, alsmede van het vercoopen van 
heij ende strousel en daervan copijen uijtgeven aan den borgemeester en heffers. 
Item moeten vaceren op het gaen van schouwen en beleijdinge, die door den officier 
worden gedaen en gevoert, daervan aantekeninge houden en uijtleveren copije tot invor-
deringe der boetens. 
Item moeten uijtleveren alderhande extracten uijt de verpondinge ende sedtboecken 
alsmede copije van alle andere actens, resolutiën etc. 'tgeene de heeren regenten en 
borgemeesters ten dienste van de gemeenten soude van nooden hebben. 
Item moeten leveren aandearmmeesters, soodick ende menighmael eenennieuwenvercosen 
ofte versedt wordt, henne manualeboecken tot het innen ende ophaelen der armmerenthen, 
mitsgaeders schrijven ende instellen desselffs reeckeninge etc., vorders publiceren 
alle placcaeten en inlogeringe billietteren en daervan aantekeninge houden mitsgaeders 
copije van dien uijtgeven ende voorders alles schrijven ende uijtmaeken wat de gemeente 
van noode heeft ende waertoe deselve gehouden ende verobligeert is ofte bij placcaeten 
en resolutiën van haer Hoogh ofte Edelmoogendeverplight souden mogen worden sonder op 
eenigerhande wijse tot laste van de gemeente te mogen declareren t'sij ordinair ofte 
extraordinair nietwes uijtgesondert ofte gereserveert wat naem hetselve oock soude 
mogen hebben als alleenlijck het verschodt van zegels, porten van brieven mitsgaeders 
de vacatiën als buijtendorps in den dienst van de gemeente wort gecommitteert alsmede 
bij sooverre de regenten hout ofte torff tomen te vercoopen, in welck gevall de coopers 
sullen moeten betaelen de ordinaire jura daertoe staende dogh het registereren ende 
copijen sal den heere griffier buijten costen van de gemeente aan de borgemeesters 
moeten ter hant stellen. 
Den heere griffier blijft voorts gehouden de heeren regenten en de gemeente bequaem 
ende tijdelijck te dienen soo met het formeren der heffcedullen voor de borgemeesters 
ende collecteurs als instellen van die reeckeninge ende alles anders opdat die bequae-
melijck van jaer tot jaer opgenomen en geslooten worden soodanigh dat van ider collec-
ten alle jaeren een reeckening worden gedaen off dat bij foute vandien de regenten hem 
de belooffde somme niet sullen behoeven te betaelen off daertoe ordonnantie te verleen-
en. 
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Waertegens de regenten sigh hebben verobligeert om jaerlijcx uijt de middelen en inco-
men deler gemeente door den borgemeester aan gemelte heere griffier te sullen doen 
betaelen eene somme van seshondert vijffent'zeventigh gulden. 
Dit contract en accoordt sal sijn aanvanck hebben genomen met den inganck van den heere 
griffier sijn bedieninge, dat geweest is den eenentwintighsten september zeventhien 
honden ende zeven ende eijndigende den eenentwintighsten september l7c  ende darthien, 
zijnde den tijt van ses jaeren. 
Wegens het eerste jaer tractament vervallen l7c  en aght sal met den secretaris moeten 
worden geliquideert ende naer afftreck van't geene heeft genooten en geprofiteert 
geduerende den tijt van sijne bedieninge, soo sal van de resterende somme ordonnantie 
worden geslaegen tot laste van den borgemeester Geraert van Heumen ende het tweede jaer 
dat vervallen sal den eenentwintighsten september 17c  ende negen, sal geordonneert 
worden op den altans regerende borgemeester Henderick Moescops ende soo voorts ider 
borgemeester in zijn jaer. 
Aldus gedaen, gepasseert ende gearresteert in voege ende manieren als voorschreven met 
verhoor en goetvinden van de heeren reeckenmannen ende geërffdens op den 
vijffentwintigsten augustij l7c  ende thien. 
w. g. Pieter Stockelmans 

Handrick Schepens 
Jan van de Ven 
Jan Baijens 
Marten van Audenhoven 
Dierck Kerckhof 
Dit merck JVH stelt Jan Elias Verheijden 
J. v. Kerckoirle 
Jan Hoppenbrouwers 
Maerseles van der Heijden 
Peter Coppens 
Handrick Bollans 
Dit merck FM stelt Frans Mickers 
Jan Frans Potters 
Peter van Nulant 
Dit merck + stelt Gerit van Taertwijck 
Peter van Roij 
Jan Matijssen van Overbeeck 
J. Tempelaer, kerckmeester 
Dandel de Roij, kerckmeester 
Jan Peters Merck 
Gijsbert Claesen van der Vloten 
Daniel van Heemskerck 

 

 

 

   



II. EEN EERSTE INVENTARISATIE VAN 
KLEINE MONUMENTEN IN VELDHOVEN 

door Jacq.F.C.M. Bijnen 

Het dagelijks bestuur van de gemeente Veldhoven verleende, op verzoek van de 
Monumentencommissie, in september 1994 aan de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 
de opdracht een inventarisatie te maken van kleine, monumentaal waardevolle objecten in 
Veldhoven. 1)  
Het opgestelde rapport beschrijft twintig kleine objecten die afzonderlijk of door hun 
onderling verband een beeld vormen dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de 
onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, dan wel de wetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarde ervan. 
Dit systematisch overzicht kan zijn dienst bewijzen bij het opstellen van een monumen-
tenlijst voor ruimtelijke ordening in de ruimste zin. In elk geval zal meer aandacht en 
een grotere bekendheid voor deze geselecteerde zaken ertoe bijdragen, dat verassingen 
ingeval van verval of verdwijning beter kunnen worden voorkomen en eventueel verlies 
aan historische waarde wordt beperkt. 

Het zal duidelijk zijn, dat een eerste inventarisatie van een specifieke groep monumen-
ten in een bepaald gebied niet meer kan zijn dan een poging een volledig overzicht te 
maken. Uitgebreider onderzoek en ruimere interpretatie van de definitie geeft al snel 
een langere lijst van objecten. Bij het begrip klein monument valt onder meer ook te 
denken aan details of delen van gebouwen, ornamenten, bouwmaterialen, stoeppalen, 
muurplaquettes, losse objecten etc. 

Uitgangspunten en doelstellingen 

De monumentale waarde van de objecten in de gemeente Veldhoven is tot heden voorname-
lijk bepaald door de beoordelingscriteria van het Rijk (Rijksmonumenten) en de provin-
cie (MIP-project: Monumenten Inventarisatie Project). 
Beide overheidsinstanties hebben een lijst opgesteld die betrekking heeft op gebouwen 
die, doordat zij op deze lijsten voorkomen, het predikaat monument kregen. Bij deze 
monumentenlijsten moet worden opgemerkt, dat bij de beoordeling van de panden in het 
zogenaamde MIP-project de gemeentelijke monumentencommissie ook een, zij het advise-
rende, rol heeft gehad.2)  
Naast de bescherming van zaken die staan op de hiervoor genoemde lijsten, kan bij de 
doelstelling op lokaal niveau de formulering van de uitgangspunten worden bezien vanuit 
een breder kader. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de bescherming van 
objecten die nog geen 50 jaar oud zijn, de bescherming van roerende zaken en de bescher-
ming van kleine beeldbepalende objecten die het straatbeeld mede bepalen, de zogenaamde 
kleine monumenten. 
Onder deze laatstgenoemde groep verstaan we voor Veldhoven bijvoorbeeld de in de ge-
meente aanwezige kleine, roerende/onroerende, zaken zoals beelden, religieuze objec-
ten, een luidklok, archeologische uitbeeldingen etc. 
Weliswaar worden incidenteel deze zaken voor ondergang behoed, b.v. door tijdig ver- 
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plaatsen of door een bescheiden restauratie, maar dit berust veelal op ad hoc ingrij-
pen. 
In dit verband zal het duidelijk zijn, dat bij een systematische benadering van de 
kleine monumenten, vroegtijdig kleine gebreken kunnen worden geconstateerd waardoor 
ernstiger verval kan worden voorkomen. 

Grafmonumenten 
Een aparte categorie kleinschalige als monument aan te merken bouwwerken zijn de 
grafmonumenten. In Veldhoven zijn die te vinden op de kerkhoven die in elk van de vier 
oude kerkdorpen aanwezig zijn. Deze categorie monumenten zijn bij deze inventarisatie 
buiten beschouwing gelaten omdat zij niet direct het straatbeeld mede bepalen. 

Beeldende kunst 
Eveneens werden objecten die duidelijk in relatie staan met de beeldende kunst en die 
kunnen worden ondergebracht in het werkterrein van de Commissie Beeldende Kunst van de 
gemeente Veldhoven buiten de inventarisatie gehouden. 

Bomen 
Tevens werden de monumentaal aan te merken bomen geïnventariseerd. In veel gevallen 
danken bomen hun monumentale waarde aan het geheel dat zij vormen met een reeds erkend 
monument: de zogenaamde ensemblewaarde. 

Criteria 
Als uitgangspunt om te bepalen of iets wel of niet tot de groep van kleine monumenten 
behoort zijn de begripsomschrijvingen van de algemeen gehanteerde criteria uit de 
Monumentenwet toegepast. 
Onder meer de volgende overwegingen werden getoetst: 
-Algemeen belang 
-Architectonische/kunsthistorische betekenis 
-Oudheidkundige waarde 
-Sociaal/cultuurhistorische waarde 
-Planologische/landschappelijke waarde 
-Stedebouwkundige/ensemblewaarde 

Bij het bepalen van de keuzes tijdens het inventariseren, werd een flexibel standpunt 
ingenomen. Onder andere is niet gelet op het doorgaans gehanteerde criterium van een 
ouderdom van het object van tenminste 50 jaar. 

Korte omschrijving van de geïnventariseerde kleine monumenten 

In totaal zijn twintig objecten voorgedragen als klein monument. Deze kunnen worden 
verdeeld over: archeologische uitbeeldingen (5x), religieuze monumenten (6x), luidklok 
(1x), oorlogsherinnering (2x) en diversen (6x). 
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Onder archeologische uitbeeldingen vallen: 
1. De contouren van de in 1803 gesloopte parochiekerk van Meerveldhoven. In een plant-
soentje aan de Hagedorenseweg-Polkestraat is met keien de grondvorm van de Lambertus-
kerk, die er waarschijnlijk in de 16' eeuw werd gebouwd, uitgebeeld. 
2. De grondvorm van twee voormalige kerkgebouwen bij de parochiekerk van Oerle. Met 
keien is in de bestrating van het kerkplein de grondvorm van de 15' eeuwse kerk uitge-
beeld en met klinkers de plattegrond van de kerk uit 1878 (zie foto). 

In de bestrating bij de parochiekerk van Oerle zijn de grondvormen van de twee 
voormalige kerkgebouwen uitgebeeld (nr. 2.). 
Foto: J. Bijnen 

3. De Molenberg in de Molenvelden. Hier is met keien en klinkers de plaats gemarkeerd 
waar voorheen (1462-1914) de standerdmolen van Oerle stond. 
4. De grenskei in de Molenvelden. Deze kei markeert een grenspunt tussen Veldhoven en 
Vessem c. a. Dit punt wordt ook aangeduid met de benaming termeulenpael van Sandt Oers. 
Deze benaming is een verwijzing naar een windmolen die eertijds, tot 1462, op deze 
plaats stond en tevens als grenspunt werd aangemerkt. 
5. De Oude Kerkhof. In een parkje aan de Schotelmansstraat, waar voorheen een 
begraafplaats/kerkhof was, is met klinkertjes en gemetselde muurdelen de plattegrond 
van de kerk uit de 15' eeuw, die hier tot 1815 stond, in beeld gebracht. Verder is er de 
historische vorm van het kerkperceel, dit is inclusief begraafplaats/kerkhof, zicht-
baar door een groep beukebomen. 

Tot de groep religieuze monumenten behoren: 
6. Het wegkruis op de hoek Dorpstraat-Genderstraat. Het kruis, van ijzer, is vervaar- 
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digd door smid Lemmens uit Veldhoven. Het geheel werd in mei 1931 plechtig ingezegend. 
Onlangs, in oktober 1994, is door de gemeente Veldhoven het corpus, wegens breuk, 
vervangen door een ander. 
7. Het wegkruis aan de Provincialeweg. Het corpus, in brons, is vervaardigd door de 
AmsterdamsekunstenaarCephasStauthamer.DeparochianenvanMeerveldhovenschonken 
het in 1940 aan de Meerveldhovense missionaris Johannes van Wetten wegens zijn gouden 
priesterfeest. 
8. H.Hartbeeld in plantsoen naast de kerk aan de Blaarthemseweg. Het beeld op een sokkel 
is vervaardigd door August Falise uit Wageningen. Het werd op 19 juni 1926 door pastoor 
Joannes Kluytmans ingezegend bij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterschap. 
9. H.Hartbeeld rechts naast de parochiekerk van Oerle. Vervaardigd door Jan Custers uit 
Eindhoven. Het werd op 30 maart 1921 plechtig ingezegend. 
10. Mariakapel op Heers. Deze in 1990 door het gilde St.Caecilia gebouwde kapel staat op 
de plaats waar eerder een Mariagrot heeft gestaan (zie foto). 

De in 1990 gebouwde Mariakapel op Heers (nr. 10). 
Foto: J. Bijnen 

11. Muurtafereel Koningshof, aan de bocht 117. Boven de ingang van het hoofdgebouw van 
het congrescentrum bevindt zich een afbeelding, gehouwen in zachte natuursteen, voor-
stellende Christus als Koning. Het geheel is afkomstig van het klooster van de zusters 
van Moerdijk. Het bleef na de oorlogsvernielingen van 1944 onbeschadigd. 

Een luidklok die als klein monument is voorgedragen: 
12. De Caecilia-klok aan de Kleine Dreef/Klokdijk. Deze klok is afkomstig uit de pa- 
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rochiekerk van Veldhoven-dorp en dateert uit 1801. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 
men omsmelting van deze 340 kilo wegende luididok weten te voorkomen. Zij vervult nu een 
functie als oorlogsherdenkingspunt. 

Tot de groep oorlogsherinnering behoren: 
13. Een kanon uit de Tweede Wereldoorlog, staande op het marktveld van Zandoerle. Dit 
kanon, type PAK 40, werd tijdens de geallieerde bevrijdingsactie, in september 1944, 
door de vijand achtergelaten. 
14. Een borstbeeld van Peter Zuid in het Borghoutspark. Dit bronzen borstbeeld van de 
verzetsmam J.J.F. Borghouts, alias Peter Zuid, werd in 1989 geplaatst. 

Onder de categorie diversen vallen: 
15. De Verkavelingszuil aan de Heerseweg. Deze gedenkzuil is op 2 juni 1966 geplaatst 
ter afsluiting van een ruilverkavelingsproject, dat door vrijwillige medewerking van 
alle betrokkenen tot stand kwam. De verkaveling werd noodzakelijk geacht vanwege de 
ruimtelijke ordening, tengevolge van een 'explosieve' uitbreiding van de woningbouw, 
waardoor in totaal 24 landbouwbedrijven uit de bebouwing naar het buitengebied werden 
verplaatst. 
16. Gevelreliëf. In zachte steen uitgehouwen afbeelding van de H. Caecilia aan het 
orgel. Dit reliëf, in 1910 vervaardigd door J. Custers uit Stratum, bevond zich tot 1978 
in de topgevel van het, in 1910, gebouwde raadhuis van de voormalige gemeente 
Veldhoven-Meerveldhoven. De voorstelling is vrij' )  naar het gemeentewapen van die 
gemeente waarop de H. Caecilia wordt afgebeeld. Nu wordt het reliëf in het gemeentehuis 
bewaard. 
17. Koepeltje nabij de Oude Kerkstraat. Een, intussen zeer vervallen, achtkantig 
gebouwtje uit 1873. Dit optrekje diende eertijds als berging op een buitenplaats voor 
pensionairen van de zusterschool te Oerle. 
18. Grafsteen Van Eyck. Ingemetseld in de rechter zijmuur van de Mariakapel in de St. 
Lambertuskerk. Oorspronkelijk bedekte deze zerk, met oudste jaartal 1580, het graf van 
....Joncker Rodolf van Eyck Heere tot Blaertovm, Zelst, Velthowen.... (zie tekening). 
19. Grafsteen Schotelmans. Waarschijnlijk is deze steen afkomstig uit het vroegere 
kerkgebouw van Zeelst. Hij wordt nu bewaard in museum 't Oude Slot. Aan de bovenzijde 
ontbreekt een stuk van de steen. Oorspronkelijk bedekte deze zerk, met jaartal 1561, 
het graf van ... Joenckheer Franschoys Schoeltelmans ... heer tot Zeelst.... 
20. Statiekapelletjes. Twee tableaus behorende tot een groep van zeven statiekapelle-
tjes voorstellende de 4' en 5' smart van de Zeven Smarten van Maria. Zij dateren respec-
tievelijk uit 1906 en 1901, en zijn vervaardigd in het atelier van J. Custers te Stra-
tum, naar een ontwerp van L.Ch. Hezemans. Deze twee overgebleven tableaus worden be-
waard in museum 't Oude Slot. 

Noten: 
1) Deze inventarisatie werd opgesteld door de projectgroep Monumenten van de Stichting Historisch Erfgoed 
Veldhoven. Het veldweik hiervoorvond plaats inde periode oktobert/m december 1994. Een woord van dank aan de heer 
H.J. van den Bergh voor zijn bijdrage is hier zeker op zijn plaats. 
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2) Op dit tijdstip is de lijst van het MIP-project nog niet officieel vastgesteld. (Het MIP-project is een door de 
overheid ingestelde algehele inventarisatie van hetgeen er in Nederland tussen 1850 en 1940 aan bouwkunst en 
stedebouw is gerealiseerd.) 
3) Beeldhouwer Custers heeft zich de kunstige vrijheid veroorloofd het attribuut van de H.Caecilia, die op het 
gemeentewapen van Veldhoven staat afgebeeld met een attribuut uit de periode voordat zij de patrones van de muziek 
werd, te wijzigen in een attribuut als patrones van de muziek. Nadien, bij de vorming van de nieuwe gemeente 
Veldhoven in 1921, werd op grond van een ondeskundig en ongefundeerd 'advies, voor een nieuw aan te nemen genKen-
tewapen, een afbeelding van de H.Caecilia aangenomen met een attribuut als heilige van de muziek. 

(--rfè4-) BERC.,21. 

'::.§. 

U •'-," 

• .< (BE 

$ 

 "c v"" 

e; 

•á kikk 

c:m.163A 
- e 

'  1,111'7"1  

' , J % 

4agega ----i 

Veinb 

' á2.
4 

I. Cr, 

A 
7  ,,c, :1 

EIFR LEET BEGRAVEN IONCKER 
RODOLF VA EYCK HEERE TOT 
B LAERT OV .̂  3 E LTS. VELTHOWE 
STERF DE 7MERTA° I580 ENDE 
IOFFEROV HEYLVVICH VA B ERC 
KEL SYN HVYSVROVVE STERF 
DE 3 OCTOBE A°. I 599  

1  
1,1 

I I 
1 , 

1 

.-___ ---- 

Grafsteen van jr. Rudolph van Eyck (nr. 18) 



92 

Geraadpleegde literatuur (algemeen): 
Het kleine bedreigde Brabantse monument. (Geldrop 1983). (Extra aflevering van 'De 
Koerier van Brabants Heem': een uitgave van de Stichting Brabants Heem). 

Cultuurhistorische inventarisatie Gemeente Veldhoven, door: Leeuwen, A.J.C. van, 
N.C.M. Maes en H.T.M. Ruiter. ('s-Hertogenbosch 1983). 

Het kleine godsdienstige monument in Veldhoven-Meerveldhoven-Zeelst-Oerle, door 
Bijnen, J.F.C.M. In Campinia 14 (1984), p. 4-8, 52-56, 100-105. 

Langs 's Heren Wegen, Kleine religieuze monumenten in de Acht Zaligheden. (Reusel 
1984). (Uitgave: Heemkundige studiekring De Acht Zaligheden), p. 55-70. 

Literatuur per object: 
nr. 1. Rapport betreffende de opgraving aan de Polkestraat in Meerveldhoven, door: 

Arts, N. (Typeschrift, 1975). 
Gereformeerden en hervormden in Veldhoven vanaf 1648, door: Cijsouw, L.A., 
J. Wassenaar-van der Hoek en J.F.C.M. Bijnen. (Veldhoven 1989), p. 56. (Bij-
dragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven, 4). 

nr. 2. Archeologisch onderzoek naar de voorgangers van het huidige kerkgebouw in 
Oerle, door: Bijnen, J.F.C.M. In: Campinia 16 (1986), p. 100-138. 
Archeologische reconstructie van het laatmiddeleeuws kerkgebouw te Oerle, 
door: Bijnen, J.F.C.M. In: Brabants Heem 39 (1987), p. 128-144. 

nr. 3. De standerdmolen van Oerle, archeologische verkenningen en historische 
bijzonderheden, door: Bijnen, J.F.C.M. (1993), p. 2-25. (Cultuurhistorische 
Verkenningen in de gemeente Veldhoven, 4). 

nr. 4. De standerdmolen van Oerle..., p. 30-36 
Archeologische verkenning naar de plaats waar de standerdmolen van Oerle 
vóór 1462 stond, door: Bijnen, J.F.C.M. In: Campinia 23 (1993), p. 22-31. 

nr. 5. De Oude Kerkhof in d'Ekker te Veldhoven, een archeologische verkenning, 
door: Bijnen, J.F.C.M. (Veldhoven 1994), p. 27-33. (Cultuurhistorische 
Verkenningen in de gemeente Veldhoven, 5). 
Archeologische verkenning naar de parochiekerk van Zo nderwijk(-Veldhoven), 
door: Bijnen, J.F.C.M. In: Campinia 24 (1994), p. 19-40. 

nr. 6. Groeten uit Veldhoven, door: Bijnen, J.F.C.M. (Retie 1979), p. 74 
Langs 's Heren wegen,...., p. 55-56. 
Campinia 14 (1983), p. 4-5. 

nr. 7. Groeten uit Veldhoven,... p. 105 
Langs 's Heren wegen,...., p. 59-60. 
Campinia, 14 (1984), p. 52-53. 

nr. 8. Langs 's Heren Wegen,...., p. 61-62 
Campinia 14 (1984), p. 53-54. 
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nr. 9. Langs 's Heren Wegen,...., p. 65-66. 
Jubeljaar 1987 St. Jan de Doperkerk Oerle, Wetenswaardigheden uit het be-
staan van de 75-jarige parochiekerk van Oerle 1912-1987, door; Bijnen, 
J.F.C.M. (Middelbeers, 1987), p. 57-58. (Bijdragen tot de geschiedenis van 
de gemeente Veldhoven, 1). 
Campinia 14 (1984), p. 102-103. 

nr. 11. Langs 's Heren Wegen,...., p. 57-58. 
Campinia 14 (1984), p. 6-8. 

nr. 12. De Oude Kerkhof in d'Ekker te Veldhoven, .... p. 14. 
Driekwart eeuw St. Caeciliakerk Veldhoven, Bijzonderheden uit het bestaan 
van de 75 jarige parochiekerk van Veldhoven-dorp 1913-1988, door: Bijnen, 
J.F.C.M. en Th.A. Kuijpers. (Waalre 1988), p. 62-65. (Bijdragen tot de 
geschiedenis van de gemeente Veldhoven, 3). 

nr. 13. Kanon op de Brink te Zandoerle, door: Bijnen, J.F.C.M. In: De Rosdoek 51 
(1989), p. 26-29. 
Merkwaardigheden in Brabant, door: Oirschot, A. van en J. Akkerboom. (Hapert 
1992), p. 219. 
Veldhoven 50 jaar vrij, 18 september 1944/1994, door: Bijnen, J.F.C.M. 
(Veldhoven 1994), p. 17. (Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente 
Veldhoven, 6). 

nr. 14. Verzetsstrijder Peter Zuid krijgt borstbeeld in Veldhoven, Uitgave: Gemeen- 
te Veldhoven (1989). 

nr. 15. Vrijwillige ruilverkaveling en ruimtelijke ordening, door: Derks, J.Th. In: 
Het tijdschrift der Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 76 (1965), 
nr. 1, p. 4-27. 
Vrijwillige ruilverkaveling Veldhoven, door: Koks, P.P. In: Het tijdschrift 
der Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 76 (1965), nr. 2, p. 89-98. 
Ruilverkaveling in Veldhoven. Een voorbeeld van samenwerking in de praktijk 
van de ruimtelijke ordening, door: Bramer, RJ. In: Noord-Brabant, officieel 
orgaan van het economisch - technologisch instituut voor Noord-Brabant 11 
(1967), nr. 3, p. 147-155. 

nr. 16. Driekwart eeuw St. Caeciliakerk Veldhoven,..., p. 54-55. 
nr. 17. Het Koepeltje een verdwijnend monument, door: Bijnen, J.F.C.M. In: Campinia 

22 (1992), p. 26-28. 
Groeten uit Veldhoven, ..., p. 30. 

nr. 18. Kastelen in Brabant, door: Sasse van Ysselt, A. van. In: Taxandria 21 (1914), 
p. 131-132. 
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der 
provincie Noord-Brabant II, door: Bloys van Treslong Prins, P.C. (Utrecht 
1924), p. 256. 
Over de Blaarthemse kastelen, door: Berg, M.J. van. In: Oud Eindhoven. Uit-
gave: Brabants Heem (1950), p. 117-119. 
Pastoor van Oirschots grafsteen, door: Ven, M. van de. In: Brabants Heem 2 
(1950), p. 92. 



Archeologische uitbeeldingen 
1. Contouren kerk Meerveldhoven 
2. Contouren kerkgebouwen Oerle 
3. Molenberg 
4. Grenskei 
5. De Oude Kerkhof 

Geschiedenis van Gestel-Blaarthem St. Lambertusparochie, door: Berg, G.P. 
van, p. 10. 

nr. 20. 

	

	Historische gegevens over de Sint-Lambertusparochie en de Maria-kapel te 
Meerveldhoven, door: Run, A. van. In: Campinia 11 (1981), p. 18-19. 

object 
nr. naam 

Kleine religieuze monumenten 
6. Wegkruis Dorpstraat 
7. Wegkruis Provincialeweg 
8. H.Hartbeeld Blaarthemseweg 
9. H.Hartbeeld Oerle 
10. Mariakapel Heers 
11. Muurtafereel Koningshof 

Luidklok 
12. Caecilia-klok 

Oorlogsherinnering 
13. Kanon 
14. Borstbeeld Peter Zuid 

Diversen 
15. Verkavelingszuil 
16. Gevelreliëf 
17. Koepeltje 
18. Grafsteen Van Eyck 
19. Grafsteen Schotelmans 
20. Statiekapelletjes 

OVERZICHT KLEINE MONUMENTEN 
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plaats 

Hagendorenseweg-Polkestaat 
Oude Kerkstraat 
Molenvelden 
Molenvelden 
Schotelmansstraat 

Dorpstraat-Genderstraat 
Provincialeweg 
Blaarthemseweg 
Oude Kerkstraat 
Heers 
Hoofdgebouw Koningshof 

Kleine Dreef-Klokdijk 

Zandoerle 
Borghoutspark 

Heerseweg 
Gemeentehuis 
Oude Kerkstraat 
Kapelstraat-Z 20 
Hemelrijken 6 
Hemelrijken 6 
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boom 

OVERZICHT MONUMENTALE BOMEN 

nr. aantal naam plaats 

1. groep Hollandse linde Brink Zandoerle 
2. 7 Paardekastanje (wit) Zittardsestraat 
2a. 2 Zomereik Oude Kerkstr./Zittardsestr. 
3. 1 Paardekastanje (wit) Locht 18 
4. 1 Bruine Beuk Locht 20 (naast inrit) 
5. 2 Paardekastanje (rood) Dorpstaat 95 (ingang) 
6. 1 Winterlinde Dorpstraat 95 (opzij) 
7. 1 Japanse Noteboom Dorpstraat 95 (achter) 
8. 1 Gewone Acacia Genderstraat 7 
9. 29 Beuk (bruin en groen) Oude Kerkhof/Schotelmansstraat 
10. 1 Bruine Beuk Prov. weg 66 (voortuin) 
11. 2 Bruine Beuk Prov. weg 66 (voor en opzij) 
12. 1 Plataan Kruisstraat 34 (voortuin) 
13. 1 Hollandse Linde Blaarthemseweg 13 (rechts voor) 
14. 1 Bruine Beuk Blaarthemseweg 13 (r. achter) 
15. 1 Treures Blaarthemseweg (r. bij kerk) 
16. 7 Bruine Beuk Kerkhof Meerveldhoven 
17. 4 Linde Kapelstraat-N 76 

Omdat bomen behoren tot de groep levende objecten zullen er wel eens tot monument 
aangemerkte exemplaren sterven en verdwijnen, maar eveneens is het zeer wel mogelijk 
dat 'nieuwe' exemplaren de status van monument dienen te krijgen vanwege hun relatie 
tot een omgeving met cultuurhistorische waarde. 
Bijvoorbeeld: op het terrein van De Oude Kerkhof zijn op 7 maart 1994 3 bruine beuken 
geplant ter accentuering van de vorm en omvang van een historisch perceel. 

Geraadpleegde rapporten: 
Inventarisatie waardevolle bomen, opgesteld door R Bossing/P. Loog (1987), uitgevoerd 
in opdracht van de Bomenstichting en Staatsbosbeheer. Deze inventarisatie geeft een 
beschrijving van de standplaats, afmetingen en toestand van de boom. Eveneens worden 
aanbevolen maatregelen/opmerkingen gegeven en in een aantal gevallen is een beschrij-
ving van de historie van de boom opgenomen. (Een formulering van de werkwijze en crite-
ria ontbreekt.) 

Inventarisatie waardevolle bomen, opgesteld door B. Hospel (1993). De heer Hospel is 
lid van de werkgroep Landschap van de Milieugroep Veldhoven. Deze inventarisatie geeft 
een opsomming van bomen met hun standplaats, naam en geschatte omtrek, hoogte en ouder-
dom. (Een formulering van werkwijze en criteria ontbreekt. Voorts is niet vermeld hoe 
deze inventarisatie is gepresenteerd.) 
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DE VROEGERE KAPELLEN VAN STRATEN 

door J. Lijten 

De huidige kapel van Straten, die onlangs met veel toewijding werd gerestaureerd en 
opgeknapt, heeft minstens drie voorgangsters gehad. Er is echter weinig van bekend, 
maar dat weinige mag dan wel in herinnering geroepen worden. 
Van de eerste - beter gezegd: de eerst-bekende - kapel van Straten is slechts een post-
hume vermelding bewaard en wel in het zoen-accoord voor de moord op Henrick Scabroeck 
door Adriaan van den Doren en diens twee zonen, Godevaert en Jan. Dit accoord werd 
gesloten op 29 september 1480 en daarin wordt gesproken over het plaatsen van een kruis 
bij de plaats in Straten, waar eens de kapel stond.° (Bijlage I) Blijkbaar stond er op 
dat moment onder Straten nog een stokske (= klein straatkapelletje) met daarin een 
beeld van Sint Hubertus. 

Of het plaatsen van het kruis aanleiding geweest is tot het volgende, zal wel een vraag 
blijven. 
Een jaar later hadden een goede twintig personen besloten om in Straten een kapel te 
bouwen, waartoe zij drie van hen machtigden om in hun naam en op hun kosten dit plan te 
realiseren.2  (Bijlage II) 
Over deze machtiging zijn 25 jaar later moeilijkheden ontstaan. Het stuk dienaangaande 
is echter niet duidelijk')  Wat wij eruit kunnen opmaken, is dat de machtiging volgens 
meerdere personen te ruim geïnterpreteerd werd, wat dan op vrij ongelukkige wijze 
geformuleerd wordt, alsof de drie gemachtigden indertijd een valse voorstelling van 
zaken gegeven zouden hebben. 
Tegen de achtergrond van de totale Oirschotse situatie kunnen we ervan uitgaan, dat de 
gang van zaken zo is geweest. 
Het Oirschotse kapittel zal geen bezwaar gehad hebben tegen het oprichten van een 
eenvoudige bidkapel, alhoewel het besefte altijd waakzaam te moeten blijven, dat men in 
Straten niet dezelfde kant zou opgaan als in Best, waar in 1437 een eigen hulpkerk was 
opgericht en waar men bleef streven naar een eigen parochie. 
De kapel van Straten is zeker gebouwd, want in 1507 en 1511 komt zij voor als belendend 
percee1. 4)  
Vanwege de herbouw van de Oirschotse kerk, die in 1462 was afgebrand, ontstond er echter 
een kritieke situatie. Het Oirschotse kapittel was kennelijk voorbereid op nieuwbouw 
van het koor en de transepten van de Sint-Petrus-kerk, maar het herstel van het afge-
brande schip bracht onoverkomelijke moeilijkheden mee. 3)  Daarbij kwam een conflictsitu-
atie tussen het kapittel en de inwoners van Best over hun kerk, die een hoogtepunt 
bereikte in 1497 en slechts langzaam wegebde.° 
Kort na 1500 stortte het slechts provisorisch herstelde Oirschotse kerkschip in, zodat 
in 1503 door het dorpsbestuur een extra belasting werd uitgeschreven voor de nieuwbouw 
van het schip.7)  
In deze omstandigheden hebben de gemachtigden zich mogelijk verzet tegen het kapittel 
en het dorpsbestuur, omdat de inwoners van Straten voor een extra zware last stonden, 
doordat zij aan de belasting voor de Sint-Petrus-kerk moesten bijdragen, terwijl hun 
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eigen kapel vermoedelijk nog niet was afbetaald. De mensen van Straten zullen het moe 
geworden zijn om achteraf nog te betalen voor de schulden van hun kapel en in verzet 
gekomen zijn tegen de gemachtigden. 
Het resultaat zal geweest zijn, dat uiteindelijk de kapel is verkocht en omgebouwd tot 
woonhuis, want in 1528 wordt een huis in Straten genoemd 'de aude capelle' 8)  en ook in 
1588 was zij blijkbaar nog in gebruik als woonhuis.91  

De derde ons bekende kapel van Straten is gebouwd in de jaren vóór 1643. Dit is bekend 
uit de rekening daaromtrent die op 24 november 1643 aan de schepenen werd gepresen-
teerd.')  (Bijlage III) Deze kapel is dus gebouwd in de retorsietijd, toen de Oirschotse 
kerk reeds gedeeltelijk ondergronds ging, met name in de jaren dat de Sint-Petrus-kerk 
gesloten was. 
Uit de inkomsten blijkt, dat in de voorgaande jaren door kanunnik Gevaert van Ostaden en 
soms door een andere priester minstens 16 maal in de kapel de H.Mis werd opgedragen, bij 
welke gelegenheid geofferd werd. 
De ontvangsten bestaan practisch alleen uit kleine tot zeer kleine bijdragen overeen-
komstig de toen heersende armoede. 
Typerend zijn de twee laatsgenoteerde ontvangsten: 
Item noch ontfangen van half hoofden in drye jaren 

XXI st. I ort. 
Item van het vlasch in verscheyde jaren geoffert wezende ontfangen tot 4 pont à VI st. 
XXIIII st. 

De uitgaven bestaan in hoofdzaak uit betalingen voor bouwmaterialen zoals pannen 
gehaald te Oosterhout, stenen, kalk en spijkers, en uit metsel- en timmerloon. 
Aan het eind van de rekening blijkt er meer te zijn uitgegeven dan ontvangen: XLII gld. 
XIIII st. I ort. 
Van 'de gemeynt' wordt er dan 50 gulden bijgelegd, zodat voor de kapel een positief 
saldo resulteert van 

V gld. V st. III ort. 

Na de vrede van Munster in 1648 is deze Stratense kapel evenals de kapel van de H.Eik tot 
de grond afgebroken op last van de Staten Generaal. Zoals bij de kapel van de H.Eik zal 
de fundering bewaard zijn, waarop in het midden der vorige eeuw deze kapel zoals die van 
de H.Eik herbouwd zal zijn. 

Het onderzoek naar de gang van zaken in de retorsietijd zal nog zeer arbeidsintensief 
zijn, aangezien in die halfondergrondse tijd vele beslissingen niet of in een soort 
geheimtaal genoteerd zijn. 

NOTEN 

1) Oirschots schepenprotocol van 1480, fol. 25 e.v. Voor bedoeld fragment zie Bijlage I. 
2) Oirschots schepenprotocol van 1481, fol. 25`'°. Zie Bijlage II. 
3) Oirschots schepenprotocol van 1506, fol XXX inliggend d.d. 1506.04.28. 
4) Oirschots schepenprotocol van 1507, fol. XXXVIII; 1511B, fol. 18. 
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5) J. Liften, 'De financiering van de bouw der Oirschotse Sint-Petrus-kerk 1463 - 1512', in Campinia jrg. 22 
(1992), blz. 80 - 102. 
6) J. Lijten, 'Een parochie in wording. Best 1437 - 1553', in De Comme geopend, Eindhoven 1983, blz. 34 - 59. 
7) Lijten, 'De financiering', blz. 87 es., 101 e.v. 
8) Oirschots schepenprotocol van 1528, fol.XCIr e.v. 
9) " " " 1588, fol. 307"° es. 
10) Oirschots schepenenresolutieboek van 1643, fol. 271 - 282. 

BIJLAGE I 

1480.09.29 Oirschot 

Fragment uit een zoen-accoord voor de moord op Henrick Scabroeck door Adriaan van den 
Doren en diens twee zonen, waarin sprake is van de plaats te Straten, waar eens de kapel 
stond. 

Oirschots schepenprotocol van 1480, fol. 25 e.v. 

Item voert sullen die misdadigen voerscreven setten of doen setten een openbaer scoen 
houten cruys ter memoriën van den doden in die plaetsen nabescreven, te seggen binnen 
der plaetsen van den Kerckhof ofte binnen der plaetsen van Straten ende dat bi den stock 
daer 't belt van Sinte Hubrecht in staet, ofte bi den huyse daer die capel te staen 
plach, soe hen dat best gelieven sal ofte profitelixte vercrigen mogen binnen den 
iersten termyn, te weten XVII weken guets tyts. 

Testes: Rutger Janssoen ende Aert Thomaessoen (van den Venne). 
Datum penultima septembris. 

(Transscriptie L. v.d. Mierden.) 

BIJLAGE II 

1481.09.14 Oirschot 

Meerdere inwoners van Straten machtigen een commissie van drie om een kapel te bouwen 
onder Straten en alle financiële en rechtelijke handelingen daartoe nodig te verrich-
ten. 

Oirschots schepenprotocol van 1481, fol. 35". 

Dat comen syn Wilhem Bliex, Peter Bliex, Dirck Oeyen, Jan Peter Agnesensoen, Henrick 
van Best, Dirick Huyskens, Jan die Crom, Goeyaert die Raeymeker, Aelbrecht Adriaen van 
den Doeren, Arnt de Nagelmeker, Heyn van Best, Arnt van Lievendael, Danel Scepens, 
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Eysken Loeyen, Jan die Hoppenbrouwer, Arnt van Zeelst, Wilhem Beckers, Jan Danels, 
Joest van Lievendael, Peter Loeyen met meer anderen ende hebben geloeft Dircken Dirx 
Hoppenbrouwerssoen, WouterenvanHeetbeeckendeHenrickenThoemaessoen, dat sy selle n 
mogen vervolgen omme te maken een capelle tot Strathen ende die met recht te bescudden 
tegen wien dat is ende, soe wes vesten sy dairtoe doen oft scay die sy daerby lyden met 
recht oft anders, dat sy hen die oprichten sullen ende betalen ende scadeloes ontheffen 
sellen, behoudelyc dat dele drie personen oeck selver daeraf medegelden sellen honner 
advenant gelyc anderen hunner geloveren hoirs gelyc. 
Actum op Sinte-Cornelis-dach in septembri. 
Testes: [Gerart] Mathyssoen [Huyskens] ende Meeus Eesen  Bartholomeus Jan Eesen]. 
Apportatum est. 

(Transscriptie L. v.d. Mierden) 

BIJLAGE III 

1643.11.24 Oirschot 

Titel en einde van de rekening van de kapelmeesters van Straten betreffende de bouw van 
de kapel. 

Oirschots schepenenresolutieboek van 1643, fol. 271 - 282. 

Reeckeninge bewys ende reliqua voor Jan Dirck Huyskens, Michiel Anthonis Huyskens ende 
de weduwe ende in qualiteyt [van] Jan Jan Schepens als capelmeesteren van de capelle 
van Sinte Anthonis binnen der viyheyt van Oirschot gestaen in den hertganck van Strae-
ten ende dat van allen den ontfanck ende uuytgeven, dat sy gehadt ende gedaen hebben soo 
ter saecken van de optimmeringe van der selver capelle als andersints ende dat inne 
manieren hyernae volgende. 

In margine: 
Gepresenteert aen Jacob Dircx van den Velde, Jan Stockelmans, Willem Niclaes Schepens 
ende Joorden Janssen Verhoeven, schepenen der vryheyt Oirschot, naedatter een sondach 
lestleden ter puyen aff gepubliceert is geweest, den 24 november anno 1643. 

Onder de rekening is nog genoteerd: 
Dielis Gysbert Hoppenbrouwers is gesurrogeert capelmeester mede in plaetse van Jan Jan 
Schepens. Actum ut supra. 
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door A. C.M. Neggers 

De redactie van de Brabantse Leeuw stelde haar lezers in 1987 de vraag welke Noordbra-
banders van nu in hun kwartieren de meeste voorouders (tot in de vierde graad) hebben 
gehad, die in de provincie Noord-Brabant in de afgelopen honderdvijftig jaar een be-
langrijke maatschappelijke functie hebben vervuld.2)  
De oogst was blijkbaar mager, want van een aangekondigde publikatie is nooit iets 
gekomen. Niet zo verwonderlijk, wanneer men bedenkt dat onder autochtone Brabanders 
generaties lang nauwelijks hoge ambtenaren of magistraten zijn voorgekomen. Die func-
ties, gering in aanta1, 3)  waren over het algemeen slechts weggelegd voor profiterende 
protestanten of collaborerende katholieken, veelal afkomstig uit andere gewesten van 
de Nederlanden. 
De "echte" Brabanders waren eenvoudige mensen; ambachtslieden, handelaren, maarvooral 
landbouwers en dagloners. De landbouw (akkerbouw, veehouderij, soms tuinbouw, hout-
teelt en turfgraverij) was eeuwenlang de belangrijkste bestaansbron in het tegenwoor-
dige Noord-Brabant. Het levensverhaal van de landbouwer is dan ook het verhaal van onze 
Brabantse voorouders. 
Zoals dat van mijn voorvader, Paulus Neggers. 

Paulus Neggers werd op 19 juni 1769 te Oirschot gedoopt als onwettige zoon ("filius 
illegitimus") van Johanna Neggers. Casper Neggers en Maria Neggers, respectievelijk 
oom en grootmoeder, traden op als doopgetuigen. De pastoor noteerde in het doopboek 
"quie patrem nominas idet Joannem van Overdijck"; dat wil zeggen: "van wie de naam van 
de vader zal zijn Joannes van Overdijck". Uit het feit dat de familie Neggers nooit een 
vaderschapsproces is begonnen, en dat elke nadere aanduiding van de bedoelde Joannes 
van Overdijck ontbreekt mag worden afgeleid dat er niet veel waarde aan de opmerking in 
het doopboek gehecht moet waden. Mogelijk noemde Johanna de naam in barensnood aan de 
vroedvrouw (die vaak met een miskraam dreigde als de moeder van een onwettig kind de 
identiteit van de natuurlijke vader niet wilde onthullen), of uitte de pastoor slechts 
zijn eigen vermoedens. Paulus werd vermoedelijk vernoemd naar een jonggestorven broer 
van Johanna, die op zijn beurt weer was vernoemd naar Johanna's overgrootvader, Paulus 
Neggers, die in 1721 te Oirschot was overleden.4)  
Johanna zelf was gedoopt te Oirschot op 17 november 1740 als oudste dochter van Marten 
Jaspers Neggers, landbouwer en heller op de Notel te Oirschot, en Maria Antonius van 
Cuyck. Martinus bewoonde het "huijs en aenstede metten Vorsten acker" aan de Notel, dat 
hij na zijn huwelijk had geërfd van zijn schoonouders. Het landbouwbedrijf van Marten 
Neggers was een klein bedrijf. Bij zijn dood bezat Marten 16 lopense land en 4 koeien. De 
meeste Brabantseboerderijen waren van vergelijkbare omvang. 5) Het werk werd gedaan door 
de boer en boerin, en wat meewerkende kinderen. Toch was Marten Neggers niet armlastig: 
hij had van huis uit flink wat kapitaal dat hij investeerde door leningen te verstrekken 
aan plaatsgenoten. 6)  
Uit het belastingkohier van Oirschot valt af te leiden dat Johanna omstreeks haar twin 
tigste levensjaar haar ouderlijk huis verliet, vermoedelijk om volgens de gewoonte 
van die tijd, een betrekking te aanvaarden als dienstmeid. Mogelijk is haar zoon tijdens 
die dienstbetrekking verwekt. Na zijn geboorte werd Paulus opgeno men in het gezin 
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AJb.1. 
Het grootouderlijk huis van Paulus Neggers, gelegen aan de Notel te Oirschot, met 
omliggende landerijen (Kadaster 1832, sectie D): 
nr. 1596 (weiland, groot 17 a 90 ca) 
nr. 1597 (huis en erf, groot 5 a 80 ca) 
nr. 1598 (opgaande gebouwen, groot 2 a 67 ca, genaamd: Huijs en aenstede metten 
vorsten acker) 
nr. 1689 (boomgaard, groot 15 a 90 ca) 
nr. 1690 (schuur en erf, groot 1 a 39 ca, genaamd: karhuis) 
nr. 1694 (weiland, groot 49 a 40 ca) 
nr. 1694 (opgaande gebouwen, groot 6 a 20 ca, genaamd: Dries over de straat) 

van zijn grootvader, een omstandigheid die werd vergemakkelijkt doordat de twee jongste 
zusters van zijn moeder slechts acht en twee jaar ouder waren dan hun neefje. Ook Johan-
na keerde na enige jaren terug in het ouderlijk huis. Zij is nooit meer gehuwd. 

Oirschot was in die tijd een "groot en overschoon vlek omtrent drie uuren ten Noordwes-
ten, door een groote heide gescheiden van Eindhoven"? Het was eeuwenlang de hoofd-
plaats van Kempenland, een van de vier kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch. 
Rond 1800 telde Oirschot ruim 4.000 inwoners, en daarmee was het een van de grotere 
plaatsen van de Meierij. Toen Paulus twintig jaar oud was overleed zijn grootvader. Hij 
werd op 7 december 1789 als een respectabele ingezetene van Oirschot in de kerk begra-
ven. Maria, de weduwe van Marten Neggers, bleef achter met een redelijk boerenbedrijf, 
vier ongehuwd inwonende kinderen (een zoon en drie dochters) en haar kleinzoon Paulus. 
Zij overleefde haar oudste dochter Johanna, die als spinster in 1807 op haar zevenen-
zestigste verjaardag overleed. 
Paulus woonde nog steeds bij zijn grootmoeder toen deze op 13 april 1812 overleed. Zij 
werd 91 jaar. 
Tot de dood van zijn grootmoeder was Paulus knecht op de boerderij van zijn grootouders. 
Van zijn ooms en tantes kocht Paulus uit de nalatenschap drie percelen weiland (genaamd 
de Heyvelden, groot 7 lopen, onder de Notel) en een perceel bos genaamd de Berendonk, 
groot 6 lopen).8)  Daarmee begon hij zijn eigen boerenbedrijfje. Toen zijn tante, Elisa- 
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beth Neggers, weduwe van Cornelis van de Oetelaar, stierf erfde hij in 1815 nog een 
perceel landbouwgrond, genaamd 't Hoefke, groot omtrent 3 lopen, en een scabinale 
obligatie van tweehonderd gulden.9)  
Op 8 mei 1814 trouwde Paulus Neggers, bouwman, met Wilhelmina van den Berk, dochter van 
Antony Corstiaens van den Berkt en Johanna Maria van de Weegen. Hij was vierentwintig, 
zij eenentwintig jaar oud. Net  als de meeste van zijn familieleden kon Paulus lezen en 
schrijven: zijn handtekening prijkt tenminste onder zijn huwelijksakte en de geboor-
teakten van zijn kinderen. 
In 1815 kregen Paulus en Wilhelmina een dochter (Johanna) Maria, in 1816 een dochter 
Martha. Hun oudste zoon Antony werd geboren in 1819, gevolgd door Wilhelmus in 1822. De 
nalatenschap van zijn schoonouders (die ten tijde van zijn huwelijk reeds lang waren 
overleden) werd op 20 oktober 1817 gedeeld door Gerard van den Berk, klompenmaker, 
Maria van den Berk, dienstmeid, Cornelia Peters van Boxtel, boerin, weduwe van Antonie 
van den Berk en Willemijn van den Berk, echtgenote van Paulus Neggers. Een andere broer, 
Wilhelmus van den Berk, had al in 1814 zijn erfdeel aan zijn broers en zusters verkocht. 
Bij de erfdeling kregen Paulus en Wilhelmina behalve een perceel land, genaamd het 
Kampke, ook een huisje met hof en aangelag, groot twee lopen, onder de Notel in de Armen-
hoef.10)  
Blijkbaar liepen de zaken voorspoedig, want op 6 mei 1818 koopt Paulus van Helena Veraa, 
weduwe van Francis Peter van Hout een groot boerenbedrijf te Spoordonk, bestaande uit 
een huis, stal, schuur met schop en aangelag en elf percelen grond van in totaal 11 
hectare, 74 are, 51 centiare voor f 1800,--.11)  
Van Peter Jansen van Haaren koopt hij een nieuwe wei achter de Heibloem, groot 80 aren, 
gelegen onder Spoordonk. Van de Amelrijk-Booth fundatie leent hij op 18 augustus 1824 
f 600,— in ruil voor een hypotheek op een deel van zijn onroerende zaken.12)  

Nauwelijks vier maanden later overlijdt Paulus Neggers, slechts vijfenvijftig jaar 
oud, op 23 december 1824. Tot toeziend voogd over de minderjarige kinderen wordt be-
noemd Comelis Adriaan Kemps, bakker, een neef van Paulus. Wilhelmina van den Berk 
hertrouwde op 31 oktober 1826 met Adrianus van de Looy. Uit dit huwelijk worden twee 
zonen geboren. 
Voor haar tweede huwelijk wordt ten behoeve van haar vier kinderen uit het huwelijk met 
Paulus Neggers een inventaris gemaakt van haar roerende goederen B). Behalve een paard, 
drie koeien en een kalf bestaat deze vooral uit landbouwwerktuigen en huishoudelijke 
voorwerpen zoals "een vriesche klok" en "stand, melktob, roomtob, scherfbord, koekton, 
waskuip, varkenstob en slijpsteen". De totale waarde wordt getaxeerd op f 292,80. 

Ook Wilhelmina is geen lang leven beschoren. Zij overlijdt nog geen vier jaar later op 
23 april 1830 te Oirschot, de vier kinderen uit haar eerste huwelijk als wezen achterla-
tend. Op 6 september worden de onroerende goederen van Wilhelmina van den Berk 
ingezet.")  Behalve twee boerderijen gaat het om in totaal dertien percelen teelland, 
weiland, groes, hakhout en heide. Het grootste deel wordt gekocht door Adrianus Corne-
lis Kemps, echtgenoot van Petronella Neggers, Paulus'tante, voor f 1.582,--. 

Afb. 2. 
De boerderij uit de nalatenschap van de schoonouders van Paulus Neggers, gelegen in de 
Notel te Oirschot, met omliggende landerijen (Kadaster 1832, sectie D): 
nr. 110 (bouwland, groot 25 a 40 ca) 
nr. 111 (huis en erf, groot 5 a 40 ca) 
nr. 112 (opgaande bebouwing, groot 6 a 40 ca, genaamd: Huis en erf in de Armenhoef) 
nr. 238 (opgaande bebouwing, groot 3 a 46 ca) 
nr. 239 (bouwland, groot 22 a 50 ca, genaamd: Kampke) 

Het huis en de bouwgrond in de Notel worden gekocht door Rogier Vlemmincx, houtzager, 
voor f 405,—. Na aftrek van de schulden (de hypothecaire lening van f 600,--, en een 
onderhandse lening van f 300,— aan Petronella van Gerwen, weduwe van Jan Verheijen) 
resteert er dus f 1087,--. 

Als Wilhelmina overlijdt is haar oudste dochter 15, haar jongste zoon 8 jaar oud. Zij 
worden vanaf nu opgevangen door familieleden. 
Dochter (Johanna) Maria overlijdt als dienstmeid op 21-jarige leeftijd in 1836. 
Alleen Martha blijft het boerenbedrijf trouw: ze huwt in 1850 de landbouwer Joarmes van 
Erffoort. Martha overlijdt te Best op 16-5-1856. 
De zoons van Paulus en Wilhelmina leren beiden een ambacht. Antony is als smidsknecht 
werkzaam in Orthen en Boxtel. Hij trouwt in 1857 met de Oirschotse smidsdochter Anna 
Barbara Kuypers, en vestigt zich als grof- en hoefsmid te Best, waar hij in 1894 over-
lijdt. 
Wilhelmus werkt als schoenmaker te Box -tel: als hij die plaats verlaat noteert de ambte- 
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naar in het bevolkingsregister als plaats van vestiging: Boemel. Of hij naar Boemel is 
vertrokken of is gaan boemelen weten we niet: van hem ontbreekt verder ieder spoor. 

Het verhaal van Paulus Neggers en Wilhelmina van den Berk is niet uniek. Maar het bevat 
alle elementen van een Brabantse boerenfamiliegeschiedenis: onwettige kinderen, late 
huwelijken, voortijdige overlijdens, voogdijschappen, transport van onroerende goede-
ren, erfenissen. 
In mijn ~tieren komen weinig personen voor met belangrijke maatschappelijke posi-
ties. Maar wel veel doorsnee Brabanders. Zoals Paulus Neggers. 

NOTEN 

1) Een verkotte versie van dit artikel werd op 16 december 1994 bekroond met de eerste prijs in een schrijfwed-
strijd van de Hogeschool Eindhoven met als thema "Brabant". 
2) De Brabantse Leeuw, jrg. 36, pag. 65. 
3) AH. Crijns en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbeclnibp de zandgronden in Noord Brabant, dl. LXX11 
van de Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Tilburg 1987, pag. 15 
4) Over de familie Neggers, zie Genelogie Neggers, in Campinia jrg.1992, pag. 145 e.v. en jrg. 1994, pag. 70 e.v. 
5) Crijns en Krielaars, a.w. pag. 279 
6) De akte van gelofte in Genealogisch Tijdschrift voor Oost Brabant, jrg. 1991, pag 117 
7) A.C. Broek, De stad en Meyer), van 's-Hertogenbosch of derselver beschrijving, Sint Oedenrode 1825 
8) Notarieel Archief Oirschot, inv.nr. 5194, nr. 138 (14-8-1812) 
9) N.A. Oirschot, inv.nr. 5197, nr. 629 (1-6-1815) 

10) N.A. Oirschot, inv.nr. 5199, nr. 1090 (20-10-1817) 
11) N.A. Oirschot, inv.nr. 5200, nr. 1229 (6-5-1818) 
12) N.A. Oirschot, inv.nr . 5221, nr. 870 (18-8-1824) 
13) N.A Oirschot, inv.nr. 5223, nr. 1191 (31-1-1826). Zie ook de bijlage. 
14) N.A Oirschot, inv.nr. 5227, nr. 432 (6-9-1830) 
15) 7nals in het huidige recht was in het oud-vaderlandsrecht de algemene gemeenschap van goederen in het huwe-
lijksrecht regel. Afwijkingen hiervan moesten worden vastgelegd in akten van huwelijkse voorwaarden. 
16) Oud-B.W., art.407 

BIJLAGE 

Een boereninventaris uit 1826 

Op 31 oktober 1824 liet Wilhelmina van den Berk, weduwe van Paulus Neggers, de notaris 
een inventaris opmaken van haar roerende zaken en schulden. Ze trad op dezelfde datum in 
het huwelijk met Adrianus van de Looy, en liet ten behoeve van haar minderjarige kinde-
ren uit het eerste huwelijk de waarde van (een deel van) het huwelijksvermogen uit haar 
eerste huwelijk taxeren. 
Het vermogen van twee echtgenoten die in gemeenschap van goederen's met elkaar huwen 
wordt één huwelijksvermogen. Indien één van de echtelieden overlijdt moet de helft van 
het huwelijksvermogen dus gedeeld worden tussen zijn wettige erfgenamen. Indien de 
kinderen uit het huwelijk op het moment van overlijden nog minderjarig zijn, ontbreekt 
de noodzaak tot erfdeling indien de overblijvende ouder als (alleenstaande) voogd het 
vermogen blijft beheren. Na zijn/haar dood erven de kinderen als wettige erfgenamen 
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Afb. 3. 
Een deel van het boerenbedrijf te Spoordonk, dat Paulus Neggers in 1818 kocht van Helena 
Veraa (Kadaster 1832, sectie A): 
nr. 624 (boomgaard, groot 14 a 20 ca) 
nr. 625 (huis, schuur en hof, groot 4 a 83 ca) 
nr. 625a (opgaande bebouwing, groot 7a 40 ca) 
nr. 626 (bouwland, groot 1.17.30 ha) 
nr. 635 (weiland, groot 21 a 60 ca) 
nr. 636 (weiland, groot 19 a 50 ca) 
nr. 637 (weiland, groot 17 a 70 ca) 
nr. 638 (hakhout, groot 21 a 30 ca) 
nr. 639 (weiland, groot 24 a 50 ca, genaamd Lamme Eeuwsel) 
nr. 640 (bouwland, groot 47 a 80 ca, genaamd Neyt) 

immer het gehele vermogen, inclusief het erfdeel van hun vooroverleden ouder. Indien de 
ouder-voogd echter hertrouwt wordt zijn/haar persoonlijk vermogen door boedelvermeng-
ing echter weer één huwelijksvermogen, hetgeen de noodzaak van het vaststellen van het 
erfdeel van de kinderen verklaart. Nog steeds is het zo dat volgens art. 1:355 van het 
Burgerlijk Wetboek'' )  de ouder-voogd die voornemens is (opnieuw) in het huwelijk te 
treden, indien de kantonrechter hem of haar zulks opdraagt, een beschrijving van het 
vermogen van de kinderen moet maken. 
In het oud-rechterlijk en -notarieel archief komen dergelijke inventarissen veelvuldig 
voor. Ze bieden ons een helder beeld over de welstand van het gezin, maar ook over de 
voorwerpen die in bepaalde periode tot de standaard-uitrusting behoorde van het werk-
volk (dat in het pre-industriële tijdperk immers vooral eigen ondernemer was). Het 
opmaken van de inventaris van Wilhelmina van den Berk duurde volgens akte vier uren. 
7.oals gebruikelijk had Wilhelmina zelf twee personen uitgenodigd om de inventaris te 
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taxeren. Hieronder volgt de transcriptie van de akte. De illustraties bij deze bijlage 
zijn gemaakt door C. C. Neggers. 

N.A. Oirschot 5223, nr. 1191, 31-10-1826. 

Op heden den een en dertigsten der maand October achttien honderd zes en twintig, ten 
verzoeke van Wilhelmina van den Berk, bouwvrouw, wonende te Oirschot, in hoedanigheid 
van moeder en voogdesse over hare minderjarige kinderen, met name: Maria, Martina, 
Wilhelmus en Antonij, in echte verwekt in het huwelijk hetwelk zij onder werking van het 
thans vigerend wetboek heeft aangegaan met wijlen Paulus Neggers. Wijders in bijzijn 
van Cornelis Adriaan Kemps, bakker, mede te Oirschot woonachtig, in kwaliteit van 
Toeziende Voogd over gemelde minderjarigen, alsmede in presentie van Johannes van Hout 
en Gerrit van den Berk, bouwlieden, beide wonende alhier, welke twee laatsten door de 
rekwirante zijn verzocht tot het waarderen der navolgende goederen, na alvorens beloofd 
te hebben de waardering naar hunne beste kennis en wetenschap te zullen doen, heb ik Jan 
de Jong, Openbaar Notaris, residerende te Oirschot, kantons hoofdplaats, Provincie 
Noord Braband, en in het bijzijn der natemelden getuigen geprocedeerd tot het formeren 
van eenen getrouwen inventaris van die roerende goederen, die door het overlijden van 
gemelde Paulus Neggers, voor de helft zijn gedevolveerd op voornoemde minderjarigen, en 
zulks op vertoon en aangifte die daarvan door de rekwirante is gedaan, welker aangewe-
zen goederen na vooraf zoals achter elk staat uitgedrukt, gewardeerd te zijn door mij 
zijn opgeschreven, zoo als volgt: 

- een vos harig paard 17,-- 
- een vaal harige koe 26,-- 
- een zwart harige koe 25,-- 
-  een dito kalf 5,-- 
- de kleederen van den overledene 12,50 
- acht stoelen 1,60 
- blaaspijp, tang, schup, haal en lenghaal 1,60 
-  hangijzer, koekepan en vuurpan 4,90 
- een vriesche klok 15,-- 
- een koperen lamp en een blikken dito 1,20 
- een lantaarn, gieter en theebus 1,20 
- een tinnen kom, schotel en tien borden 5,-- 

een blaasbalk 0,40 
twee zoutvaten 0,35 
een koperen kandelaar en confoor 1,60 
een lepelbord en zeventien lepels 1,50 
twee koffyketels 4,40 
een tinnen theepot en een koffypot 2,10 
vier vorken 0,15 

- vier theeschoteltjes, twee tafels en een broodbak 2,60 
- twee kasten, een broodbak en baktrog 22,25 
- een karkistje en krib 2,20 
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-  twee spinnewielen en haspel 2,90 
-  een boter- en meelkort 0,75 
-  twee paar gordijnen en schoorsteenkleed 2,-- 
- vijf paar slaaplakens, vijf tafellakens, twee 

servetten en een huif 7,40 
-  drie wollen dekens, een veren bed, twee linnen dito 5,10 
-  drie meelzakken 0,50 
-  een koperen koeketel, een dito handketel, 

een tinnen kom, twee dito schotelen, een dito kan 9,10 
-  een stand, melktob, roomtob, scherfbord, koekton 

waskuip, varkenstob en sleipsteen 12,80 
-  vijf koebakken, een asbak, een braak en zwongstapel 3,15 
-  een halster, toom, startlees, haam, zaal, ligt, 

paardekrib, roskamp en een paar hagten 10,45 
-  een ploeg, eegd, zweng en schsaakels en handklippel 8,-- 
-  een bank 0,30 
-  een zoutdoos en rek 0,20 
-  twee ijzeren ketels en moespot 3,25 
-  een olievaatje en vetpot 1,20 
-  een koperen roomzei, boterschotel, twee zeven 1,90 
-  een wieg 1,20 
- een zigt met den haak, vier rieken, vlagzeizie, 

mesthaak en hak, twee turfschuppen, een schup, 
twee ligtmessen en een hout hak en aks 8,25 

-  twee sneibakken 1,50 
-  een wan en graszeizie 0,65 
- een haverkist, zaaikorf en korenschop 2,70 
-  een kruiwagen en kafmolen 3,35 
-  twee gavels, twee vlegels en twee ladders 1,35 
-  een hoogkar met toebehoren 20,-- 
-  een aardkar 5,-- 
-  een paar zilveren schoengespen 5,-- 
-  een paar zilveren broekgespen 1 50 

Totaal twee honderd twee en negentig guldens tachtig cents zegge f  292,80 

Waarin gemelde minderjarigen voor de helft zij n competerende bedragende eene somme van 
eenhonderd zes en veertig guldens, veertig cente f 146,40 

Volgens verklaring der rekwirante bestaan de schulden der gemeenschap in: 
1.  Aan Jan van Berendonk, wegens geleende gelden 15,-- 
2.  Aan Arnoldus Lemmens, voor gehaalde winkelwaren 12,-- 
3.  Aan den Medicina Doctor Willem Francis Guljé 6,-- 
4.  Aan de wed. Jan Verheijen voor smidslonen 20,-- 
5.  Aan de kinderen Jan van den Eijnden, voor geleverd hooi 12,-- 
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6. Aan Adriaan Neggers voor gehaald koren 	8,-- 
7. Aan Laurens van den Heuvel voor geleverde stenen 	5,-- 
8. Aan Jan Stans voor arbeidsloon als rademaker en geleverd hout 	7,-- 

Waarna gehoord hebben der rekwirante verklaring, dat er verder niets meer te inventari-
seren is, heeft dezelve in handen van mij Notaris den eed afgelegd van niets te hebben 
verzwegen, niets te hebben teruggehouden, noch verborgen, of niet te weten, dat daar 
iemand anders iets teruggehouden of weggeraakt is, hetgeen op dezen inventaris had 
behoren gewbragt te worden, om indien namaals nog iets te haren kennisse komen mogt 
hetgeen op denzelven had behoren gebragt te worden, in dat geval denzelven daarmede 
alsnog te zullen vermeerderen. 
Waarna deze is geloten geworden, zijnde tot het formeren daarvan gebezigd vier uren. 
Waarvan akte der comparanten den toeziende voogd en taxateurs voor gelezen. 
Gedaan en gepasseerd, op heden binnen Oirschot, ten woonhuize der Comparante op data 
als in het hoofd, in bijzijn van Francis van Gereven, verver en glazenmaker, en Coenraad 
de Weij, zadelmaker, getuigen, wonende alhier, die deze met de toeziende voogd, de 
taxateurs en mij Notaris hebben geteekend, verklarende de rekwirante niet te kunnen 
tekenen. 
(...) 
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I. DE PATROONS VAN HET OIRSCHOTSE KAPITTEL 

door J. Lijten 

Op 30 november 1994 werd aan een klein gezelschap in het Noord-Brabants 
museum te 's-Hertogenbosch met enige plechtigheid een pas verworven bokaal 
getoond met het ingegraveerde opschrift Tatroni capituli' en de wapens van de 
Staten Generaal en de families van Merode en Sweerts de Landas. In deze plech-
tigheid werd ook de door Dr. J. Sanders vervaardigde inventaris van het Oirschotse 
kapittelarchief aan de Oirschotse burgemeester aangeboden. Dit was aanleiding 
om te trachten enige zaken betreffende het Oirschotse kapittel op een rijtje te zet-
ten. Als eerste onderwerp, aansluitend bij het opschrift van de bokaal, iets over de 
rol van de patroons. 

De oudste sporen van het patroonschap 
Vermoedelijk is het patroonschap van het Oirschotse kapittel ontstaan doordat de 
plaatselijke heer dit geleidelijk geaccapareerd heeft. Van een stichting van de 
Oirschotse kerk of het kapittel door de patroon(s) is geen enkel spoor. Wel van het 
tegendeel. Immers als de heren op een of andere manier betrokken waren geweest 
bij de stichting van kerk of kapittel, zouden zij zeker in het jaargetijdenboek als 
zodanig genoemd zijn. Quod non. Dat de hertog en ook de plaatselijke heer spre-
ken over 'onze kerk', houdt enkel in, dat zij door hun patroonschap een speciale 
band met kerk en kapittel hebben. 
Toen Boudewijn van Vught in 1232 door de hertog werd gedwongen om de heer-
lijkheid Vught-Oirschot met hem te delen,l) zal dit hebben ingehouden, dat ook 
het patroonschap van kerk en kapittel in Oirschot gedeeld werd. Omdat de 
Brabantse hertog oppervoogd was van alle kerkelijke instellingen in zijn hertog-
dom en hij tegelijk superieur was van de plaatselijke heer, was een 'gelijke' ver-
deling van het patroonschap met hem altijd een scheve verdeling. 
Dit blijkt al bij de oudst-gedocumenteerde kwestie, waarin beide patroons 
gemoeid zijn, de oprichting van het dekenaat d.d. 1282.12.03.2) De hertog meen-
de dit alleen te kunnen regelen, maar dat was tegen het zere been van de medepa-
troon, Daniel van Oirschot, die de zaak dan ook saboteerde. Na het overlijden van 
de pastoor zou een deken worden gekozen, die pastoor zou zijn en de inkomsten 
van het pastoraat genieten, terwijl het merendeel van het werk door een vervanger 
zou worden gedaan. Daniel van Oirschot,die blijkbaar aan de beurt was om de pas-
toor voor te dragen, maakte van dat recht gebruik en droeg Dirk Berthout voor, die 
door de aartsdiaken tot pastoor benoemd werd. Blijkbaar is de verhouding tussen 
de hertog en Daniel van Oirschot in latere jaren wat beter geworden,3) zodat 
Daniel van Oirschot alsnog met de oprichting van het dekenaat instemde en de bis-
schop van Luik er d.d. 1289.11.28 voor de tweede maal zijn goedkeuring aan 
hechtte.4) 
De Oirschotse kanunniken zullen van de situatie handig gebruik gemaakt hebben 
door op het gunstige moment Dirk Berthout tot eerste kapitteldeken te kiezen en 
zelf statuten op te stellen en die door de waarnemend bisschop te doen goedkeu-
ren, waardoor de patroons voor een fait accompli gesteld werden.5) 
Na het oudst-bekende optreden van patroons van het Oirschotse kapittel in de  
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jaren tussen 1282 en 1298 volgt een periode van een eeuw, waarin geen enkel 
spoor van het optreden van patroons is bewaard gebleven. Dit houdt niet in, dat in 
die tijd geen patroons gefunctioneerd zouden hebben. We moeten er eerder van 
uitgaan, dat in die tijd de patroons vrij probleemloos gefunctioneerd hebben wat 
betreft hun recht van presentatie ter benoeming van de kanunniken en de goed-
keuring van de keuze van de kapitteldeken door de hertog. Vermoedelijk heeft zich 
in die periode zelfs een versterking van de positie der patroons voorgedaan. Het 
archief van het kapittel zelf geeft ons daarover nauwelijks informatie. Wij moeten 
die hoofdzakelijk halen uit het archief van de patroons en dan met name uit het 
archief der familie van Merode. 

Het archief van de familie van Merode 
Dit archief is gedeponeerd bij het algemeen rijksarchief in Brussel. Het is erg 
omvangrijk en erg chaotisch. In de loop van verscheidene decennia hebben in 
Brussel meerdere archivisten zich met dit archief bezig gehouden, helaas met wei-
nig deskundigheid en op een dilettantistische manier, zodat de chaos zo mogelijk 
nog groter geworden is. Het archief is op een totaal ondoorzichtige manier voor-
zien van nummers, die dikwijls zo'n heterogene inhoud dekken, dat een vermel-
ding daarvan nauwelijks zin heeft. 
Er is ons verzekerd, dat er momenteel iemand serieus aan het werk is om in dit 
archief enige orde aan te brengen, iemand die zelfs deskundig is (lees: die zelfs 
Nederlands kan lezen!) Van dit zeer rijke archief zijn in Oirschot copieën aanwe-
zig van die stukken, die speciaal op Oirschot betrekking hebben, voorzover wij die 
althans in de chaos hebben kunnen achterhalen. In afwachting van een ordelijk 
genummerde inventaris, waardoor een document werkelijk te vinden is, zullen wij 
slechts verwijzen naar het schaduwarchief van de familie van Merode in het ray-
ondepot Oirschot. (S.A.M. met Romeinse cijfers I t/m VIII, gevolgd door bladzij-
denummer.) 

De ontwikkeling van het patronaatsrecht in de regio 
Bij het oudst-bekende optreden van patroons in de jaren 1282 - 1298 wijst niets 
erop, dat de gang van zaken in Oirschot afweek van de toenmaals gebruikelijke op 
dit terrein. De hertog richt weliswaar het dekenaat in het kapittel op, maar deze 
oprichting krijgt haar kerkrechtelijk effect door de goedkeuring van de bisschop. 
Na de strubbelingen tussen de beide patroons dienaangaande stemt Daniel van 
Oirschot uiteindelijk in met deze oprichting, die daardoor in feite van beide 
patroons uitgaat en daarom opnieuw haar kerkrechtelijk effect moet krijgen door 
een hernieuwde goedkeuring door de bisschop. Ook de benoeming van de pastoor 
van Oirschot tijdens de strubbeling ging volgens de gebruikelijke kerkrechtelijke 
procedure: Daniel van Oirschot droeg Dirck Berthout voor, die door de aartsdia-
ken in naam van de bisschop benoemd werd. 
Ofschoon er geen enkel document is overgeleverd, waaruit blijkt, hoe de kanun-
niken werden aangesteld, kunnen we op basis van het voorgaande veronderstellen, 
dat dit op dezelfde wijze is toegegaan volgens de geldende normen: de patroons 
droegen om beurten een kandidaat voor, die door de bisschop werd bevestigd en 
aangesteld. 
Een eeuw later en in de zestiende eeuw blijkt uit documenten, hoe een aanstelling 
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van een kanunnik destijds in het werk ging. Uit de zestiende eeuw zijn niet alleen 
benoemingsakten bewaard maar ook processtukken betreffende kwesties aan-
gaande benoemingen, die ons duidelijk maken, dat de gang van zaken afweek van 
hetgeen we constateerden aan het eind van de dertiende eeuw en tevens van het 
algemeen geldende kerkelijk recht. De te verwachten gang van zaken was: de 
patroon die aan de beurt was, stelde een kandidaat voor en de bisschop stelde hem 
aan. In feite ging het anders toe, zoals het exact in een der processtukken van 1608 
wordt geformuleerd: 'De patroons-laïcaal van het kapittel van Oirschot zijn 
gewoon nyet simpelyck totte voorschreven prebenden te presenteren, maer desel-
ve absolutelyck te confereren, daeruuyte [door] den collataris (= de aangestelde) 
recht woirdt vercregen emmers totte temporele goeden van het beneficie ronder 
eenige verdere collatie oft institutie van den ordinaris (= de bisschop)'.6) 
Deze gang van zaken wordt volledig bevestigd door de akten van aanstelling die 
door de patroons werden uitgevaardigd, waarvan een voorbeeld in bijlage I. Hierin 
deelt Henrick I van Merode aan het kapittel mee, dat hij de prebende van de over-
leden kanunnik Vincent van Merode - Houffalize heeft toegekend aan Nicolaas 
Oudart en beveelt hij aan het kapittel om hem te installeren.7) Men was zich 
bewust, dat dit gebruik in Oirschot zoals blijkbaar in heel Brabant een afwijking 
was van het algemeen geldend kerkelijk recht, waarover in de kerkrechtelijke lit-
teratuur van die tijd gepubliceerd was, in welke publicaties de rechtsgeldigheid 
van deze sinds onheugelijke tijden bestaande gewoonte erkend werd.8) 
Hoe deze afwijking is ontstaan, zal wel nooit exact duidelijk worden, maar er zijn 
wel enkele elementen aan te geven, die daartoe (mede) hebben geleid: Het bisdom 
Luik was zo onoverzichtelijk groot, dat met de gebrekkige verbindingen van die 
tijd nauwelijks van een regelmatig bestuur sprake kon zijn. De hertogen van 
Brabant, opererend in het grensgebied van de bisdommen Luik, Kamerijk en 
Utrecht, kwamen nogal eens in conflict met de bisschoppen (vooral van Luik) als 
mede-wereldlijke-heer. Daar de bisschoppen ook wereldlijke vorsten waren, was 
hun benoeming dikwijls een speelbal van politieke machten en lieten zij het gees-
telijk bestuur vrijwel uitsluitend aan vervangers over. De kapittels, met name het 
Oirschotse, hebben zich tot het uiterste ingespannen om hun exemptie (onafhan-
kelijkheid van bisschoppelijke inmenging) te versterken en uit te buiten. 
In deze omstandigheden was er natuurlijk veel gevaar voor eigenbelang van 
patroons en kanunniken en weinig garantie voor een gezond geestelijk klimaat in 
het kapittel, wat wel navrant tot uiting kwam in de uitspraak van de Oirschotse 
kanunnik Tulleman bij de visitatie door bisschop Zoes in 1618: Het kapittel is er 
immers 'tot gerief ende soulaes van edelluyden ende andere persoenen, in den 
dienst van de printen ende patroonen geweest zynde, om hen daermede te versien 
ende te beneficiëren tot hen onderhoudt ende recompense van haere getrouwe 
diensten'.9) 

Het functioneren van de patroons 
De uitspraak van kanunnik Tulleman hangt niet in de lucht, maar typeert een 
bepaalde mentaliteit bij zowel patroons als kanunniken, die we in de documenten 
nooit in deze directe woorden vinden uitgesproken. Deze documenten spreken een 
taal van officiële kerkelijke formules, maar we zullen nogal eens aanleiding vin-
den om daar doorheen te prikken. De benoemingsakten van de kanunniken door 
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de patroons spreken waardige taal, maar in de processen die naar aanleiding van 
sommige benoemingen gevoerd werden, komen soms onvermoede achtergronden 
aan het licht. 
De verhouding tussen de twee patroons, de hertog en de plaatselijke heer, van wie 
de een in meerdere opzichten de superieur was van de ander, was zoals we reeds 
constateerden, dikwijls een scheve verhouding. Iedere patroon kon op zijn beurt 
zelfstandig een kanunnik benoemen, maar in het overige van hun verhouding tot 
het kapittel dienden zij gezamenlijk als gelijken op te treden. Zoals de hertog in 
wereldlijk-bestuurlijke zaken dikwijls alleen optrad met voorbijgaan van zijn col-
lega-halfheer,10) deed hij dit ook in zaken het kapittel betreffende. Zo benoemden 
Wenceslaus en Johanna d.d. 1383.02.14 Henrick zoon van Yda Elsenhoet tot 
kanunnik en scholaster als opvolger van de overleden Willem Vos.11) Zij hadden 
wel het recht om hem tot kanunnik te benoemen, maar zoals bij de deken had het 
kapittel vermoedelijk het recht om uit hun midden de scholaster te kiezen, die dan 
door de hertog bevestigd moest worden zoals bij de keuze van de deken. Ook in 
latere tijd trad de hertog alleen en autoritair op bij de benoeming van de scholas-
ter. Overigens blijkt uit de formulering van de benoemingsakte van 1383, dat de 
overgang van presentatie naar benoeming hier al gemaakt is. 
Eveneens is er een brief bewaard van de hertog-alleen aan het kapittel d.d. 
1459.12.27 vermoedelijk naar aanleiding van de statuten, die het kapittel kort 
tevoren had opgesteld.l2) De hertog zou hier samen met zijn medepatroon moe-
ten zijn opgetreden, maar deze, Jan IV van Merode, was toen voor de hertogelij-
ke raad juist in een proces gewikkeld met zijn broers over de halve heerlijkheid 
Oirschot, zodat hij moeilijk enig bezwaar kon maken tegen dit eenzijdige herto- 
gelijke optreden, dat overigens wel niet veel meer was dan een formaliteit.13) 
Later zou de hertog nog enige malen rechtstreeks ingrijpen in het benoemings- 
recht van zijn medepatroon, zoals nog zal blijken. 
Tot 1533 is, voorzover na te gaan, het patronaatsrecht van het Oirschotse kapittel 
steeds uitgeoefend door de beide halfheren van Oirschot. Bij het delingscontract 
d.d. 1525.08.25 echter tussen Henrick I van Merode en zijn broer Maximiliaan 
werd bepaald, dat de halve heerlijkheid Oirschot na de dood van grootmoeder 
Margriet van Montmorency aan Maximiliaan zou komen (hetgeen door de vroege 
dood van Maximiliaan niet gerealiseerd is) maar "tselve patronaetscap sal altyt 
blyven den voorscreven jonckeren Henricken van Merode ende syne nacomeling-
hen, heeren ende vrouwen van Pieterssem'.14) 
Henrick I bleef heer van Oirschot tot aan het nieuwe delingscontract d.d. 
1533.08.13, nu tussen Henrick I en zijn jongste broer Ricald IV, aan wie de halve 
heerlijkheid Oirschot werd toegewezen onder hetzelfde voorbehoud als in 
1525.15) 
In tegenstelling tot 1525 was er in 1533 een reden om het patronaatschap van het 
Oirschotse kapittel niet toe te kennen aan de Oirschotse halfheer, Ricald IV, die 
immers daarnaast ook kanunnik van het Oirschotse kapittel was. Ricald IV, die 
vanaf 1538 in Oirschot resideerde, heeft daarover dan ook nooit moeilijkheden 
gemaakt, ook niet nadat hij in 1556 zijn kanonikaat had neergelegd en met 
Geertruyd de Crom getrouwd was.16) 
Uit de tijd, waarin Henrick I van Merode patroon was, zijn enkele benoemingen 
door hem - en één door de hertog - bekend. In 1535 benoemde Henrick I van 
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Merode na het overlijden van oud-deken Willem van den Boogaard in diens plaats 
tot kanunnik Vincent van Merode-Houffalize.17) 
In 1550 ruilde Hubert Hautelet zijn kanonikaat in Oirschot tegen de prebende van 
mr. Jacob Bammelroy in het bisdom Doornik. D.d. 1550.03.11 keurde Henrick I 
van Merode deze ruil goed en kende hij het vrijgekomen Oirschotse kanonikaat 
toe aan mr. Jacob Bammelroy.18) 
D.d. 1555.09.05 benoemde Henrick van Merode in plaats van de overleden 
Oirschotse kanunnik Herman Cleynael zijn zoon Walraven van Merode.19) 
Ricald van Merode, kanunnik en halfheer van Oirschot, deed in 1556 afstand van 
zijn kanonikaat ten bate van Henrick de Mesmeker, om te huwen met Geertruyd 
de Crom. De beurt van benoeming was toen aan koning Philips II als hertog van 
Brabant, zodat deze Henrick de Mesmeker tot kanunnik in Oirschot benoemde.20) 
Bij het overlijden van Vincent van Merode in 1557 was de beurt weer aan Henrick 
van Merode, die d.d. 1557.10.31 in diens plaats Nicolaas Oudart benoemde.21) 
(Zie bijlage I) 
De laatste ons bekende benoeming door Henrick I van Merode is van 1562. Mr. 
Peter Brabants (niet-residerend) kanunnik te Oirschot wilde zijn kanonikaat ruilen 
tegen de kapelanie van Sint Laurentius te Lier van Jan Ooms. D.d. 1562.10.28 gaf 
Henrick I daartoe zijn goedkeuring onder voorbehoud, dat deze goedkeuring niet 
zou gelden als gebruikmaking van zijn beurt van het benoemingsrecht.22) 

Het ruilen van prebenden 
Al enkele malen zagen we, dat kanunniken hun prebenden ruilden. Vooral onder 
de niet-residerende kwam dit dikwijls voor. Men probeerde via relaties meerdere 
prebenden te verkrijgen en die later te ruilen, zodat men meerdere prebenden in 
dezelfde omgeving verkreeg om als residerend te kunnen worden aangemerkt. 
Wanneer iemand afstand deed van een prebende ten bate van een ander, was de 
patroon volgens het kerkelijk recht vrij om die ander of een derde te benoemen, 
maar in feite voelde hij zich gebonden door de voorwaarde om een bepaalde per-
soon te benoemen. Het is begrijpelijk, dat dit veelvuldig ruilen de patroons de keel 
ging uithangen, vooral wanneer zij zelf een bepaalde persoon ter benoeming op 
het oog hadden. Daarom maakte Henrick I van Merode in 1562 het voorbehoud, 
dat met deze goedkeuring zijn benoemingsbeurt niet voorbij zou gaan. Dit had 
echter alleen effect inzoverre de medepatroon dit accepteerde, want in feite deed 
de patroon ook bij ruiling een benoeming. 

De benoemingen ten tijde van Jan IX van Merode 
Overeenkomstig de bedoeling van het erfdelingscontract van 1533 had Henrick I 
van Merode in 1564 in zijn testament bepaald, dat zijn oudste zoon, Jan IX, als 
hoofd van de familie met het merendeel van het bezit de heerlijkheid van 
Petershem en het patronaat van het Oirschotse kapittel zou erven. Van hem zijn 
dan ook verscheidene benoemingen in het kapittel van Oirschot bekend. 
Zo benoemde hij d.d. 1567.09.07 in plaats van de overleden Henrick van Merode, 
een natuurlijke zoon van Henrick I en dus een halfbroer van Jan IX, tot kanunnik 
in Oirschot zijn eigen natuurlijke zoon, Jan van Merode.23) 
Over de periode 1571 - 1586 beschikken we over een authentiek afschrift van een 
lijst van benoemingen, die door het kapittel zelf is bijgchouden.24) Ruiling van 
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prebenden is daarin niet opgenomen. Vermoedelijk is deze met instemming van 
beide patroons buiten de benoemingsbeurt gehouden. 
Op 4 september 1571 stierf deken Jan van der Hagen. De beurt van benoeming 
was aan de hertog. Blijkbaar was het toen reeds de bedoeling van de Raad van 
Brabant, koning Philips II als hertog van Brabant vertegenwoordigend, om deze 
prebende te reserveren voor de te kiezen deken als tweede prebende, omdat diens 
inkomsten te gering waren.25) De Raad van Brabant stemde echter niet in met de 
keuze van de deken door de kanunniken en weigerde daaraan zijn goedkeuring te 
geven. Zodoende bleef het kapittel lange tijd zonder deken en bleef de prebende 
van de overleden deken Jan van der Hagen openstaan. 
Door Jan IX van Merode werd in plaats van de overleden Conrad Keyser d.d. 
1572.01.28 tot kanunnik benoemd Nicolaas Hermans van den Houte.26) 
D.d. 1573.03.31 deed Henrick van Tsestich (Sexagius) afstand in handen van de 
Raad van Brabant en later in handen van Jan IX van Merode ten bate van mr. 
Gregorius Hollonius. Deze laatste werd d.d. 1574.03.24 door Jan IX benoemd.27) 
Een jaar later d.d. 1575.04.26 deed genoemde Hollonius reeds afstand ten bate van 
Jacobus Hermans. Deze ruil werd d.d. 1575.04.30 door de koning en d.d. 
1575.05.04 door Jan IX van Merode goedgekeurd.28) Op dezelfde dag deed 
Franciscus van Lockenburg afstand van zijn Oirschotse kanonikaat ten bate van 
Antonius van Arkel met instemming van beide patroons.29) 
Nog in het jaar 1575 stierf de Oirschotse kanunnik en scholaster Ghisbertus van 
der Hert. In zijn plaats werd door de koning Antonius Berwout benoemd tot 
kanunnik en scholaster.30) 
In 1578 stierf Antonius van Arkel. Door Jan IX van Merode werd in diens plaats 
tot kanunnik benoemd Werner van Merode uit de tak Houffalize, die reeds kanun- 
nik was in Aken.31) 
In 1579 deed kanunnik Aerd van Breugel afstand van zijn prebende door in het 
huwelijk te treden. In zijn plaats werd door de koning d.d. 1579.05.13 benoemd 
Philip Rattaler (Ratallecius)32) 
Intussen waren de Nederlanden opgezweept tot verzet tegen koning Philips II, 
gewoonlijk aangeduid als het begin van de tachtigjarige oorlog. De Meierij had 
echter al gauw gezien, dat dit verzet niet ging om het belang van het gewone volk 
maar het eigenbelang van de adel en het zich ontwikkelende kapitaal, die liever 
geen gezag boven zich wensten, en was in de voorzomer van 1579 'teruggekeerd 
onder de gehoorzaamheid aan de koning'. Omdat Jan IX van Merode zich nog 
steeds tegen de koning keerde, werden zijn rechten in het gebied dat onder gehoor-
zaamheid aan de koning stond, in beslag genomen en door de koning uitgeoefend. 
Zodoende werden alle benoemingen in het Oirschotse kapittel gedurende enige 
jaren door de koning gedaan. 
Een uitzondering daarop was de ingreep van de vicaris-generaal van het aartsbis-
dom Mechelen. Omdat de koning gedurende 10 jaar de prebende van deken Jan 
van der Hagen onaangevuld had gelaten, benoemde hij in deze vacature in 1581 
mr. Peter van den Schoot.33) Dit was geen goed voorbeeld van samenwerking tus-
sen geestelijk en wereldlijk gezag om het Oirschotse probleem betreffende de 
deken op te lossen. 
Op 8 september 1581 werd kanunnik Jacobus Hermans vermoord te Eindhoven 
`ab hostibus Regiae Majestatis' door de vijanden van de Koninklijke Majesteit'. 
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In zijn plaats benoemde de koning d.d. 1582.10.19 mr. Henrick Loeff uit 's-
Hertogenbosch.34) 
D.d. 1584.04.05 werd kanunnik Philip Rattaler door de koning van zijn prebende 
vervallen verklaard vanwege verblijf bij de vijand en in zijn plaats benoemd 
Ludovicus Sexagius.35) Reeds d.d. 1586.08.09 kreeg deze verlof van de koning 
om zijn prebende te ruilen en werd in zijn plaats Jan van den Hove benoemd.35) 
Intussen was in juli 1585 de Luikse kapitteldeken Arnold Hoen gestorven, die ook 
een prebende had in Oirschot. D.d. 1587.05.06 werd door de koning in zijn plaats 
benoemd Dionysius Wesenhage.36) 
Deze benoeming gaf aanleiding tot moeilijkheden. Immers d.d. 1586.07.28 had 
Jan IX van Merode zich verzoend met de koning en nadat hij de eed van trouw aan 
de koning had afgelegd, zou hij per 1586.08.16 in al zijn rechten hersteld worden. 
In zijn concept van protest ging Jan IX van Merode ervan uit, dat de benoeming 
van 1586 geschied was op 23 oktober,37) terwijl ze volgens de aantekening van 
het kapittel geschied was op 9 augustus, dus voordat Jan IX in zijn rechten her-
steld was, zodat de koning d.d. 1586.08.09 benoemd had op titel van inbeslagna-
me en d.d. 1587.05.06 in zijn eigen beurt van benoeming. In tegenstelling tot 
Frenken gaan wij er daarom vanuit, dat de benoemingen zoals gemeld hun effect 
gekregen hebben en dat vanaf 1587 de patroons weer om de beurt een kanunnik 
benoemd hebben. Er zijn ons geen benoemingen bekend tussen 1587 en 1601 en 
bij die benoeming was de beurt aan de heer van Merode, maar daar deden zich 
andere moeilijkheden voor. 

De capsones van Herman van Bergh 
Jan IX van Merode was tweemaal getrouwd, de eerste maal in 1558 met Mencia 
van Glimes uit de familie der heren van Bergen op Zoom, die reeds in 1561 stierf. 
Uit dit huwelijk had hij een dochter, Maria Margaretha. In 1563 trouwde Jan IX 
voor de tweede maal met Margaretha van Pallandt, bij wie hij volgens Richardson 
13 kinderen kreeg, van wie de meeste jong stierven, zodat Philips zijn stamhouder 
werd.38) 
Maria Margaretha van Merode, geboren in 1560, trouwde in 1578 met Jan van 
Wittem. Zij kregen drie dochters, Maria Mencia, Margaretha en Ernestine. Maria 
Margaretha en haar man stierven beiden in 1588. Bij haar huwelijk had Maria 
Margaretha haar moederlijk erfdeel meegekregen, terwijl zij van een broer van 
haar moeder nog het markiezaat van Bergen op Zoom erfde. Maria Mencia, de 
oudste dochter, trouwde met Herman van Bergh.39) 
Van deze Herman van Bergh zegt van Ham: '... lid van de befaamde Gelderse 
familie, die in de strijd tussen de Nederlanden en Spanje een twijfelachtige posi-
tie innam. De leden van dit geslacht hingen gemakkelijk de huik naar de wind en 
kozen nu eens de zijde van de koning dan weer die van de Staten Generaal' .40) 
De feiten zullen hem nog duidelijker tekenen. 
Bij het huwelijk van zijn dochter, Maria Margaretha, had Jan IX van Merode haar 
naast haar moederlijk erfdeel nog diverse goederen geschonken, maar niet het 
patronaatsrecht van Oirschot of Geel. Zij had bij die gelegenheid uitdrukkelijk 
afstand gedaan van haar recht op Petershem, Merode en Westerlo ten behoeve van 
haar (half)broer Philips, zoals ook door haar man, Jan van Wittem, bevestigd is.41) 
Toen Jan IX van Merode d.d. 1601.08.09 zijn testament maakte en stierf, was zijn 
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voordochter, Maria Margaretha, reeds overleden en zijn kleindochter, Maria 
Mencia, getrouwd met de veel oudere Herman van Bergh. In zijn testament liet 
Jan IX meerdere bezittingen na aan zijn drie kleindochters van zijn voordochter 
Maria Margaretha en aan zijn 5 nadochters, alles goed gespecificeerd, maar geen 
patronaatsrecht.42) Met dit testament, waarin Jan IX zijn zoon Philips tot univer-
seel erfgenaam benoemde en hem uitdrukkelijk het patronaatsrecht van Oirschot 
en Geel naliet, had Herman van Bergh onder ede zijn instemming betuigd.43) 
In 1601 stierf de Oirschotse kanunnik Nicolaas Hermans van den Houte. In zijn 
plaats benoemde Philips van Merode Jan van Craesbeke, een zoon van een lid van 
de Raad van Brabant, tot kanunnik,44) wiens vader zich d.d. 1602.04.12 met een 
brief tot het Oirschotse kapittel wendde om te informeren naar de wijze van instal-
latie.45) 
Nu begon Herman van Bergh met zijn capsones. 
D.d. 1601.10.11 benoemde hij Jan Masius, een oomzegger van de bisschop van 's- 
Hertogenbosch, op diens aandringen tot kanunnik in Oirschot.46) Dezelfde dag 
schreef hij een brief aan Philips van Merode, waarin hij deze verzocht om de pre- 
bende aan Masius te geven of om de collatie door hem, Herman van Bergh, gedaan 
goed te keuren, omdat hij niet wist of hij het recht van benoeming had of 
Philips.47) Het was duidelijk doorgestoken kaart, want daags nadien vroeg de pro- 
cureur van Jan Masius reeds om de installatie te doen plaatshebben buiten 
Oirschot, omdat het kapittel toen was uitgeweken naar 's-Hertogenbosch.48) De 
overhaaste installatie had dan ook plaats d.d. 1601.11.19 in het convent van de 
Dominicanen te 's-Hertogenbosch.49) 
Daarop ontsponnen zich twee processen voor de Raad van Brabant. Herman van 
Bergh maakte tegenover Philips van Merode ten petitoire aanspraak op Petershem, 
Merode en Westerlo met de appendenties vandien, waartoe hij ook het patronaat- 
schap van Oirschot rekende. Hij had daartoe relievement gevraagd van zijn 
instemming onder ede met het testament van Jan IX. Na de quadrupliek enkele 
jaren later zag hij blijkbaar pas in, dat hij geen schijn van kans maakte, en liet hij 
de zaak liggen.50) Het proces tussen Craesbeke en Masius duurde tot 1604. 
Ondanks het feit, dat bisschop Masius herhaaldelijk aandrang uitoefende op 
Philips van Merode om zijn neef te benoemen of de benoeming door Herman van 
Bergh goed te keuren, weigerde deze, om zijn patronaatsrecht niet op het spel te 
zetten. Het proces eindigde doordat Craesbeke zijn prebende in Oirschot ruilde 
tegen die van Masius te Lier, die deze had weten te verkrijgen, zodat Jan Masius 
toch (niet-residerend) kanunnik werd in Oirschot.51) Bij de visitatie door bis-
schop Zoes in 1615 resideerde Masius, die intussen ook een kanunniksprebende 
in 's-Hertogenbosch had weten te verkrijgen, nog steeds niet in Oirschot.52) 
Men zou denken, dat Herman van Bergh iets geleerd had, maar de feiten leren 
anders. In de familie van Merode waren vele zaken en rechten nog gezamenlijk 
bezit. In 1606 sloot Philips van Merode een verdelingscontract met Floris, heer 
van Oirschot, waardoor hun beider gezamenlijk bezit enigszins werd ontrafeld. Nu 
had Floris echter nog meerdere zaken in gezamenlijk bezit met Herman van 
Bergh. Ook zij troffen in 1606 een verdelingsaccoord, waarbij onder andere 
Leefdaal en Duffel geheel aan Floris kwam en hij bovendien door Herman van 
Bergh werd blij gemaakt met zijn dode mus van het patronaatschap van 
Oirschot.53) Dit `patronaatsrecht' werd in feite door Herman van Bergh aan Floris 



124 

overgedragen als deel van materiëel goed, al was het als schenking geformuleerd 
`om de nulliteyt te excuseren', zoals later in een proces werd opgemerkt.54) 
Deze intrige tussen twee intriganten schiep een nog complexere situatie, toen in 
1608 kanunnik Nicolaas Oudart stierf en de benoemingsbeurt weer was aan de 
Merode's. 
D.d.1608.07.13 benoemde Philips van Merode Gevaert van Ostade, geboren in 
Oirschot, tot kanunnik.55) 
D.d. 1608.08.28 benoemde Herman van Bergh in dezelfde vacante functie Gerard 
van Elshout.56) 
Daarnaast benoemde Floris van Merode in dezelfde vacature Anthonis van der 
Linden, die al kanunnik was in Hilvarenbeek.57) 
Naar aanleiding hiervan ontstonden meerdere processen voor de Raad van 
Brabant. Allereerst tussen de drie 'benoemden'. In dit proces stelde Philips van 
Merode zich als gevoegde achter Gevaert van Ostade en voegde zijn eigen advo-
caat en procureur aan die van de kanunnik toe, terwijl Herman van Bergh weiger-
de zich als gevoegde achter zijn kandidaat te stellen, en ook de raad van de mar-
kies heeft 'den impetrant in dele saecke nyet en willen assisteren'.58) Floris van 
Merode kennende, kunnen we veronderstellen, dat ook hij zijn vingers niet 
gebrand zal hebben. 
Uit de memorie door de partij van Ostade, waarin alle argumenten werden samen-
gevat, blijkt dat de advocaten van Philips en Gevaert van Ostade konden beschik-
ken over het archief van de familie van Merode. In dit stuk werden de tegenstan-
ders dan ook zo volledig gevloerd, dat zij van verder procederen afzagen.59) 
Herman van Bergh bestreed in een proces de deling, die hij met Floris van Merode 
had gemaakt, omdat het patronaatsrecht van Oirschot te laag gewaardeerd was, 
want dat het meer dan 8000 gulden waard was.60) Hier komt een lelijke aap uit 
de mouw en wordt ook duidelijk, dat bisschop Masius zich niet alleen schuldig 
heeft gemaakt aan nepotisme, maar bovendien een ernstige verdenking van simo-
nie op zich heeft geladen. 

Het patronaatschap ten tijde van Philips van Merode 
Na de perikelen veroorzaakt door Herman van Bergh zal Philips van Merode zijn 
patronaatsrecht normaal hebben kunnen uitoefenen. Er zijn ons echter geen gege-
vens bekend over eventueel door hem later gedane benoemingen. 
Tijdens de warrige periode hadden de aartshertogen d.d. 1604.04.27 de ruil goed-
gekeurd tussen Jan van Craesbeke en Jan Masius, waardoor deze laatste toch 
kanunnik werd in Oirschot.61) Deze goedkeuring zal niet als een benoemings-
beurt zijn aangemerkt, aangezien de aartshertogen in 1606 na het overlijden van 
kanunnik Laurentius Roose in zijn plaats mr. Johan de Rijth benoemden.62) 
Intussen zal Floris van Merode, heer van Oirschot, zeer teleurgesteld zijn geweest, 
omdat hij door Herman van Bergh bedrogen was, terwijl hij zo graag een gewich-
tige positie tegenover het kapittel zou innemen. Hij probeerde daarom Philips van 
Merode te bewegen om diens patronaatsrecht aan hem af te staan. Dit leidde er 
tenslotte toe, dat Philips van Merode d.d. 1613.02.21 de helft van zijn patronaats-
recht aan Floris overdroeg, zodat vanaf die tijd het patronaatsrecht van het 
Oirschotse kapittel aldus verdeeld was: de hertog van Brabant: de helft; Philips 
van Merode en zijn opvolgers: een vierdedeel; Floris van Merode, heer van 
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Oirschot, en zijn opvolgers: een vierdedeel.63) (Zie bijlage II) 
Aangezien Philips van Merode bekend staat als een van de meest handige zaken-
lui van zijn tijd, zal er wel iets tegenover deze 'schenking' gestaan hebben. 
De enige ons bekende benoeming door Floris van Merode is van 1624.09.20, toen 
hij in plaats van de overleden Nicolaas van der Meulen Boudewijn de Gaute 
benoemde,64) die niet resideerde, maar onder andere bekend is, doordat hij in 
1642 als vicaris-generaal van het vacante bisdom Roermond een onderzoek instel-
de naar de verering van Maria in Kevelaer.65) 
Van hertogelijke zijde zijn uit die tijd de volgende benoemingen bekend. 
In 1616 meende men (eindelijk) een oplossing gevonden te hebben voor het pro-
bleem van de kapitteldeken en benoemden de aartshertogen als zodanig Frederik 
Havens.66) 
Het jaar daarop benoemden zij in plaats van de overleden kanunnik Jaspar Vos 
Judocus Boukaert, die al niet-residerend pastoor was van Scherpenheuvel en 
kanunnik te Yperen, waar hij later als vicaris-capitularis enige tijd het vacante bis-
dom zou besturen.67) 
In 1620 stierf op hoge leeftijd kanunnik Jan van den Hove, in wiens plaats de 
aartshertogen benoemden Petrus d'Alleux.68) 
Deken Frederik Havens kon in Oirschot niet datgene bereiken, wat hij zich had 
voorgesteld, waarom hij naar zijn functie bij de Leuvense universiteit terugkeerde 
in ruil met Adriaen Baecx van Baerlandt, die door koning Philips IV in 1625 tot 
deken werd benoemd,69) en aan wie door de koning een jaar later ook de preben-
de van de overleden kanunnik Folcardus Reys werd toegekend.70) 

De naasting van het kapittel 
Na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 claimden de Staten generaal de zeggen-
schap over heel de Meierij. In feite grepen zij af en toe met behulp van gewapen-
de benden in, maar overigens was hun invloed niet groot, totdat in 1648 door de 
vrede van Munster de Meierij aan hen werd uitgeleverd. Voor geheel de katholie-
ke bevolking en inzonderheid voor het kapittel betekende dit een ramp. Niet alleen 
werden de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden en de kerken met 
haar inkomsten aan de katholieken ontnomen, maar ook werden de kapittelin-
komsten grotendeels als een douceurtje weggegeven aan calvinistische Hollandse 
profiteurs, die toch al een riant inkomen hadden. Deze kapittelinkomsten beston-
den voor het grootste deel uit tienden, een tiende gedeelte van de bruto-opbrengst 
van granen en andere producten, die door de hoofdzakelijk boerenbevolking 
moesten worden opgebracht voor het onderhoud der kerken en de geestelijkheid, 
maar waar nu vreemden mee gingen lachen. 
In de resolutie der Staten generaal d.d. 1649.02.13 werd bepaald, dat een derde-
deel van de kapittelinkomsten zou worden besteed aan predikanten, schoolmees-
ters en kosters, allen 'van de ware gereformeerde religie', en dat in de toekomst 
enkel gereformeerden tot kanunnik benoemd konden worden, die zonder enige 
tegenprestatie een riante bijverdienste in de schoot geworpen kregen. In plaats van 
de hertog werden de Staten generaal patroon voor de helft, terwijl de patroons van 
de andere helft gehandhaafd bleven met de genoemde beperking.71) Zij hebben 
zich weinig principieel gedragen en vermoedelijk met de Hollandse wolven mee-
gehuild door uit hun recht financiëel voordeel te trekken. 
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De inkonsekwente houding van de Staten generaal 
Dat de 'naasting' van het kapittel in 1649 door de Staten generaal slechts een ordi-
naire roof was, overgoten door een vrij doorzichtig schijnlegaal sausje, bleek reeds 
in 1650. In de akte van 1649 was bepaald, dat de oudste kanunnik die studeerde 
of gestudeerd had, deken zou zijn. De deken zou 200 gulden per jaar meer krijgen 
dan de andere kanunniken. De machtigste kapers stonden gereed om de grootste 
buit binnen te halen. Toen deken Adriaen Baex van Baarlandt in 1650 stierf, werd 
niet de gereformeerde Jan van der Wijcke, die in 1649 tot kanunnik en vicedeken 
benoemd was,72) tot deken benoemd, maar werd door de Staten generaal 
Eustatius van Bronckhorst, minderjarige zoon van Cornelis van Bronckhorst lid 
van de Staten generaal, d.d. 1650.07.29 tot kanunnik en deken benoemd, terwijl 
zijn vader gemachtigd werd om tijdens diens minderjarigheid zijn zoon te vervan-
gen, waarna deze d.d. 1651.06.03 in naam van zijn zoon als deken geïntroduceerd 
werd.73) Ook bij de latere dekensbenoemingen zou een soortgelijke comedie wor-
den opgevoerd. 
De Staten generaal bepaalden ook, dat benoemingen door andere patroons slechts 
geldig waren, nadat ze door de Staten generaal waren goedgekeurd. Verder trok-
ken zij twee kanonikaten aan let gemene landt', waarvoor de Staten generaal dan 
een 'sterfman' benoemden, zodat deze twee kanonikaten aan de invloed van de 
andere patroons onttrokken werden.74) 
De verdere ingrepen van de Staten generaal zullen bij de bespreking van de ande-
re patroons nog terloops aan bod komen. 

De patroons van de gedeelde helft. 
Van de twee series patroons, die vanaf 1613 ieder een vierdedeel van het patro-
naatsrecht bezaten, zullen we eerst de opvolgers van Philips van Merode noemen, 
daarna de opvolgers van Floris met de meest typerende door hen gedane benoe-
mingen, voorzover die ons bekend zijn. 
Philips I van Merode werd bij zijn dood d.d. 1627.03.19 opgevolgd door zijn zoon, 
Philips 11,75) die echter reeds op 27 maart van het volgend jaar zonder kinderen 
stierf,76) zodat hij werd opgevolgd door zijn broer, Floris 1.77) (Niet te verwarren 
met Floris uit de tak Rummen, die heer van Oirschot was) 
Toen Floris I d.d. 1638.05.11 stierf,78) werd hij niet opgevolgd door zijn oudste 
zoon, Ferdinand Philips, die door zijn huwelijk en door zijn (eufemistisch uitge-
drukt) 'nicht sehr ordentliche Lebenswandel' de gunst van de familie verspeeld 
had,79) maar door zijn tweede zoon, Maximiliaan (niet te verwarren met 
Maximiliaan-Anton uit een andere tak , die in Oirschot een rol speelde als vader 
van Ferdinand), die overigens niet veel beter was en in 1675 stierf tengevolge van 
'reine durch vielen Kriegsstrapazen ganzlich zerriittete Gesundheit'.80) 
Hij benoemde d.d. 1647.10.29 in plaats van de overleden Petrus Werbroek tot 
kanunnik Gaspar Garnier, vermoedelijk de laatste katholiek die benoemd is.81) 
Deze Maximiliaan was op latere leeftijd (1665) gehuwd met zijn oomzegster, 
Isabella, de dochter van zijn oudere broer Ferdinand Philips, om de bijna failiete 
familieboedel te redden. 
Er zijn nog twee andere, door hem gedane, benoemingen bekend. D.d. 1665.06.20 
benoemde hij in plaats van de overleden Gerard van der Heyden Gaspar Copes82) 
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en in zijn laatste levensdagen, d.d. 1675.02.20 werd Johan van Lennep als kanun-
nik geïntroduceerd, die door hem benoemd was in plaats van de overleden 
Boudewijn de Gaule.83) 
Na de dood van Maximiliaan (1675) trouwde Isabella in 1677 met Joachim Ernst 
hertog van Holstein-Sonderburg-Rethwisch.84) In naam van haar onmondige 
zoon, Johan Philip Eugen van Merode benoemde zij d.d. 1680.04.07 in plaats van 
de overleden N. Brouwers Stephanus Johannes de Wildt,85) ontvanger der ver-
pondingen in de Meierij en vader van de latere predikant en papenvreter in 
Oirschot.86) Toen de Wildt in 1686 stierf, was Isabella weer aan de beurt. D.d. 
1686.07.20 benoemde zij in diens plaats Abraham Verster, rentmeester van het 
kwartier Oisterwijk.87) 
In 1700 zal er enige verwarring ontstaan zijn na het overlijden van Peter van 
Andel. D.d. 1700.01.29 werd Jan van Essen geïntroduceerd, in diens plaats 
benoemd door de Staten generaal en d.d. 1700.02.19 werd Goswyn Bernage in 
dezelfde vacature benoemd door Johan Philip Eugen van Merode als kanunnik en 
scholaster.88) Omdat van Essen naderhand nog als kanunnik genoemd wordt in 
tegenstelling tot Bernage, zal de laatste benoeming geen effect gehad hebben. 
Nog een soortgelijk geval deed zich voor. D.d. 1703.11.01 benoemden de Staten 
generaal in plaats van A. van Winteroy, die was overleden, Cornelis van Issum, 
omdat de markies van Westerlo onderdaan was van een staat, die in oorlog was 
met de Staten generaa1.89) Daags daarna benoemde Johan Philip Eugene van 
Merode Franchois Walaert van Cods(en)hausen.90) Tijdens de oorlogssituatie zal 
de zaak zijn blijven hangen, maar tijdens het Engels-staatse condominium over de 
zuidelijke Nederlanden van 1706-1715 zal men tot een (raadselachtige) oplossing 
gekomen zijn. D.d. 1706.06.24 keurden de Staten generaal de benoeming van 
Cornelis van Issum, minderjarige zoon van Gysbert van Issum, door 'de markies 
van Deinze' in plaats van Abraham Verster goed9l) en d.d. 1707.09.14 werd 
Franchois Walaert van Cods(en)hausen geïntroduceerd, nadat Jan van Heurn de 
jura voor hem betaald had.92) 
De benoeming door Johan Philip Eugene van Merode d.d. 1728.08.28 van Caspar 
Guillaume Charles Lemker in plaats van Nicolaas de Gijselaar gaf blijkbaar geen 
verwikkelingen.93) 
Bij het overlijden van Johan Philip Eugene van Merode in 1732 was zijn zoon, 
Johan Willem Augustijn, nog minderjarig.94) De voogdij over hem werd toever- 
trouwd aan een ver familielid, Philip Frans van Merode, stichter van de tak 
Rubempré.95) Deze zegde d.d. 1738.04.14 aan Petrus Bogaerts het eerste kanoni-
kaat toe, dat te zijner begeving zou komen. Dit deed zich pas 5 jaar later voor, 
zodat d.d. 1743.03.19 deze Petrus Bogaerts door Johan Willem Augustijn werd 
benoemd in plaats van de overleden Jacob van Vollenhove.96) Van Johan Willem 
Augustijn van Merode is nog een benoeming bekend uit 1760 van David 
Constantijn du Tour in plaats van Jan van Essen.97) 
Bij zijn dood in 1762 had Johan Willem Augustijn slechts een dochter. Hij werd 
opgevolgd door zijn broer. Philip Maximiliaan Werner Mathias van Merode,98) 
van wie ons geen enkele benoeming bekend is. Bij de dood van Philip 
Maximiliaan Werner Mathias in 1773 was zijn zoon, Willem Charles Ghislain, pas 
10 jaar.99) Samen met zijn moeder verkocht hij in 1783 zijn vierdedeel van het 
patronaatschap aan Pieter Bouwens.100) Moeder en zoon zullen gedacht hebben 
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daarmee een vette haas te strikken, maar die haas had een lange staart. Van te 
voren hadden zij immers de volgende door hen te vergeven prebende toegezegd 
aan Jan Arnold Ernst voor zijn minderjarige zoon Frederik. Daarbij zal de prijs, 
4200 gulden, reeds zijn afgesproken. Jan Arnold Ernst liet het er niet bij zitten en 
dwong Willem Charles Ghislain van Merode tot een accoord, waarbij Ernst aan 
Merode 4200 gulden betaalde en deze zich verplichtte om aan Frederik geduren-
de heel zijn leven 600 gulden per jaar uit te keren. Blijkens de bewaarde kwitan-
ties in het archief van Merode heeft de uitkering nog in 1800 plaats gehad maar 
mogelijk nog veel langer.101) Twee jaar later was Pieter Bouwens aan de beurt, 
zodat hij d.d. 1785.05.25 zijn minderjarige zoon, eveneens Pieter genaamd, 
benoemde in plaats van David Constantijn du Tour.102) 
Van Pieter Bouwens zelf is ons geen verdere benoeming bekend, maar na zijn 
dood deed zijn weduwe, Margareta Bouwens-Berkhout een paar typerende 
benoemingen. D.d 1803.07.30 benoemde zij haar schoonzoon, Gijsbertus van 
Beverwijk tot kanunnik103) en na het overlijden van Lodewijk Jan Baptist 
Sweerts de Landas in 1809 benoemde zij haar zoon Pieter Bouwens tot deken.104) 

De opvolgers van Floris van Merode 
Na de dood van Floris van Merode in 1652 volgde zijn oomzegger, Willem IV van 
Merode-Rummen, hem op als heer van Oirschot en patroon voor een vierdedeel 
van het Oirschotse kapittel. Hij stierf echter reeds in het volgend jaar, zodat hij 
vermoedelijk nooit iemand heeft kunnen benoemen. Na zijn kinderloos overlijden 
ging de halve heerlijkheid Oirschot krachtens het accoord dat Floris in 1606 geslo-
ten had met Philips van Merode (die in 1613 het vierdedeel van het patronaatschap 
aan Floris overdroeg) en het testament van Floris over aan Ferdinand, een klein-
zoon van de bewuste Philips. Hoewel Ferdinand in 1653 meerderjarig was, werd 
hij geheel overheerst door zijn dominante vader, Maximiliaan Anton, die zich alle 
rechten van zijn zoon aanmatigde.105) Deze Maximiliaan Anton van Merode, zich 
noemend 'heer van Oirschot', verkocht d.d. 1661.04.18 aan Otto Schrassert, bur-
gemeester van Hattum en ontvanger der belastingen in het kwartier Kempenland, 
de eerst vrijkomende prebende die door hem te vergeven zou zijn. Pas 8 jaar later 
kwam er een door Maximiliaan Anton (lees: Ferdinand) te vergeven prebende vrij, 
doordat Jean d'Eschot (ook geschreven: Jean de Schot) afstand deed. Otto 
Schrassert verkocht deze prebende voor 2800 gulden aan Lucas de Man ten bate 
van diens minderjarige zoon, Johan Brandolff de Man, die d.d. 1669.11.12 door 
Maximiliaan Anton benoemd werd en d.d. 1671.04.09 geïntroduceerd.106) Lucas 
de Man had echter na jaren de koopsom aan Otto Schrassert nog niet afbetaald, 
waarop deze hem een proces aandeed. Lucas de Man verkocht daarop de preben-
de door aan Cornelis 't Hooft, koopman te Rotterdam, ten bate van diens zoon, 
Martinus 't Hooft, welke koehandel d.d. 1679.11.10 door de Raad van state werd 
goedgekeurd.107) 
Bij het failissement van Ferdinand van Merode in Oirschot kwam de halve heer-
lijkheid Oirschot met het vierdedeel van het patronaatsrecht aan Marten Christiaan 
Sweerts (de Landas).108) Hij en zijn afstammelingen hadden wel heel eigenaar-
dige, voor henzelf profijtelijke, opvattingen betreffende het patronaatschap. In 
1678 benoemde Marten Christiaan Sweerts zichzelf tot kanunnik in de vacature 
van de overleden Gaspar Garnier. Dit wekte verzet bij de leden van het kapittel, 
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omdat het strijdig was, dat iemand tegelijk patroon en kanunnik is. Pas drie jaar 
later was dit verzet wat weggeëbd, zodat Marten Christiaan d.d. 1681.10.06 werd 
geïntroduceerd, nadat hij beloofd had zich enkel als kanunnik te gedragen.109) 
Hij had het maar niet gewaagd om voor deze benoeming van zichzelf goedkeuring 
door de Staten generaal te vragen. Dit deed hij pas in 1702, toen hij door zijn 
huwelijk in de persoon van zijn schoonvader een beschermer had in de Staten 
generaal. Hij vroeg de goedkeuring, nadat hij meer dan 20 jaar 'in geruste pos-
sessie was geweest, maar onderricht sijnde, dat Ha Ho Mo approbatie daertoe 
wierde vereijscht'. Na een onderzoek door 'de gedeputeerdens tot de sake van de 
Meijerije' rapporteerden dezen, dat het gebrek aan formaliteiten `gratieuselijk 
soude konnen worden geremitteert en dat de versochte approbatie verleent soude 
behoren te worden' .110) 
Intussen was ook zijn broer, (Frederik) Hendrik Sweerts de Landas door de Staten 
generaal als sterfman tot kanunnik benoemd en had Marten Christiaan d.d. 
1681.07.25 diens minderjarige zoon, Jacob Lodewijk, tot kanunnik benoemd op 
voorwaarde, dat Marten Christiaan gedurende zijn minderjarigheid het inkomen 
zou genieten.] 11) D.d. 1682.11.30 had (Frederik) Hendrik aan zijn broer, Marten 
Christiaan, op schrift de verzekering gegeven, dat hij tijdens diens leven geen aan-
spraak zou maken op het inkomen van kanunnik voor zijn zoon. In 1699/1700 
diende er echter een proces voor de Raad van Brabant over dit inkomen tussen de 
nu meerderjarige neef en diens oom.112) 
Mogelijk heeft dit proces zijn aanleiding gevonden in de gebeurtenissen rond 
1697. Na het overlijden van Eustatius van Bronckhorst had Marten Christiaan 
Sweerts de Landas d.d. 1697.04.10 zijn zoon, Jacob Dirk, geboren d.d. 
1691.07.29113) en dus nog geen 6 jaar oud, tot kanunnik en deken benoemd,114) 
blijkbaar ervan uitgaande, dat hij zich wel kon veroorloven, wat de Staten gene-
raal in 1650 ook gedaan hadden. Dit lokte protest uit van Peter van Andel, die 
vicedeken was en volgens de regeling van 1649 nu deken zou moeten worden. 
Deze werd op de bijeenkomst van het kapittel d.d. 1697.04.15 gesteund door 
Gaspar Copes, kanunnik sedert 1665 en nu in aanmerking komend als vicedeken 
met het vooruitzicht om de hoogbejaarde van Andel binnen niet al te lange tijd op 
te volgen, en door de andere kanunniken, onder wie ook de broer en de neef van 
Marten Christiaan.115) Deze wist echter te bewerken, dat de Staten generaal d.d. 
1697.04.30 de door hem gedane benoeming goedkeurden.116) De situatie tussen 
1697 en 1700 blijft onduidelijk. Peter van Andel werd door het kapittel blijkbaar 
als deken beschouwd, maar aangezien bij een roversbende ook intern het recht van 
de sterkste geldt, is het twijfelachtig, of hij de extra-inkomsten van het dekenaat 
heeft kunnen toucheren. 
Na het overlijden van Peter van Andel in januari 1700 werd Marten Christiaan 
Sweerts de Landas d.d. 1700.03.03 door de Staten generaal gemachtigd om het 
dekenschap voor zijn zoon tijdens diens minderjarigheid waar te nemen.] 17) In 
1701 was daartegen nog steeds verzet,118) maar d.d. 1702.10.26 stemde het kapit-
tel ermee in, dat Marten Christiaan Sweerts de Landas de extra-uitkering van het 
dekenaat zou krijgen in plaats van zijn zoon op voorwaarde, dat hij de extra-ordi-
naris verponding op dat deel zou betalen,119) hetgeen nooit gebeurd zal zijn.120) 
Na het overlijden van Marten Christiaan wees de weduwe d.d. 1704.08.19 Ericus 
Duyts, secretaris van Oirschot, aan om voor haar zoon waar te nemen.121) 
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Desondanks werd de kapittelvergadering beschreven namens Gaspar Copes als 
vicedeken, waartegen de weduwe protesteerde.122) Later werd Ericus Duyts ech-
ter als `gequalificeerde deken' erkend.123) Na diens overlijden wees de weduwe 
de Bossche advocaat, Mathias van Strijp, aan als vertegenwoordiger van haar 
zoon, hetgeen d.d. 1707.08.30 door de Staten generaal werd goedgekeurd.124) 
Op de jaarlijkse vergadering van het kapittel in september 1711 verscheen Jacob 
Dirk Sweerts de Landas voor het eerst in eigen persoon.125) Zodoende raakte men 
er langzamerhand aan gewend, dat dezelfde persoon als kanunnik, deken en 
patroon optrad. 
D.d. 1737.09.18 werd op de kapittelvergadering meegedeeld, dat Carel Hendrik 
Jacob Sweerts de Landas, de 7 jaar oude jongste zoon van Jacob Dirk, door zijn 
vader tot kanunnik was benoemd in plaats van de overleden Anthony Johan de 
Vries.126) Na een kwestie met een ten Behm Wentholt werd die benoeming d.d. 
1739.07.29 door de Staten generaal goegekeurd.127) Op twintigjarige leeftijd 
werd diezelfde zoon door zijn vader tot drossaard van Oirschot benoemd om hem 
nog een riant inkomen te bezorgen, terwijl het werk overwegend gedaan werd 
door een stadhouder.128) 
Na het overlijden van Jacob Dirk Sweerts de Landas volgde zijn oudste zoon, 
Lodewijk Jan Baptist, hem op als halfheer van Oirschot en als patroon van het 
kapittel. Deze zette de familietraditie, om zoveel mogelijk geld binnen te halen, 
voort en benoemde zichzelf tot kanunnik, hetgeen d.d. 1761.08.31 werd goedge-
keurd door de Staten generaal, die hem twee dagen later tevens benoemden tot 
deken.129) Bij zijn installatie op 1 oktober d.a.v. verklaarde Lodewijk Jan Baptist 
in navolging van zijn grootvader 'zich in het capittel vreedzaam en minlijk te zul-
len gedragen ende zich geensins te zullen prevaleren van Zijne qualiteijt als 
patroon maar te vreede te zullen weezen met zijne decanale preëminentie'.130) 
Desalniettemin maakte hij van zijn patronaatschap gebruik om d.d. 1766.09.13 
zijn minderjarige zoon, Jacob Dirk II, tot kanunnik te benoemen.131)  Hij leef-
de zelfs lang genoeg om d.d. 1797.06.17 zijn minderjarige kleinzoon, Jacob 
Lodewijk Jan Baptist, zoon van Jacob Dirk II, tot kanunnik te benoemen, zodat er 
tegelijk drie generaties Sweerts de Landas een kapittelinkomen genoten.132) 
Na het overlijden van Lodewijk Jan Baptist heeft zijn weduwe, Sara Sweerts de 
Landas-van Barneveldt, in plaats van haar overleden man tot kanunnik benoemd 
Jan Pieter van Hoey, die al sterfman was voor de Staten generaal, maar als zoda-
nig bedankte om deze benoeming te kunnen aanvaarden.133) Als deken was 
Lodewijk Jan Baptist opgevolgd door Pieter Bouwens, die door zijn moeder als 
zodanig benoemd was.134) 
De Staten generaal hadden enkele kanonikaten aan zichzelf getrokken, in het mid-
den der zeventiende eeuw twee, later vermoedelijk meer, maar wij hebben niet 
exact kunnen achterhalen hoeveel. De prebendeninkomsten daarvan waren voor 
de Staten generaal, die een sterfman benoemden, voor wie zij de introductiegel-
den betaalden, terwijl deze sterfmannen enkel de presentiegelden en de maaltijd 
genoten. 
Door een handtekening op 3 januari 1812 maakte Napoleon, die niet afkerig was 
van roof maar wel van roof-door-anderen-dan-de-staat (lees: Napoleon), een einde 
aan het particulier profiteren en wees hij al de bezittingen en rechten van het kapit-
tel aan de staat toe. 
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Samenvatting 
Wanneer we het geheel overzien van het optreden van de patroons van het 
Oirschotse kapittel, moeten we concluderen, dat zij dikwijls misbruik gemaakt 
hebben van hun functie door hun (dikwijls natuurlijke) zoons te benoemen. Het 
optreden van Herman van Bergh wekt de indruk, dat hij en mogelijk ook anderen 
zich hebben laten betalen voor de door hen gedane benoemingen, ofschoon juri-
disch gesteld werd: 'Het patronaatsrecht is een erefunctie en geen geldopbrengend 
recht, zodat het ook niet onder enige belasting kan vallen' .135) Kerkelijke gezags-
dragers tot in hoge instantie hebben zich verdacht gemaakt van meedoen aan deze 
simonistische praktijk. 
Na de saecularisatie van het Oirschotse kapittel door de Staten generaal ontaard-
de het optreden van de patroons tot het openlijk buitverdelen van geroofde goede-
ren, waaraan ook de katholieke familie van Merode meedeed. De grootste profi-
teurs waren hier echter de leden van de familie Sweerts de Landas, die door de 
combinatie van patroon, deken en kanunnik het leeuwenaandeel in de buit hebben 
opgestreken. 
Van de ongeveer 25 beneficies in de Oirschotse kerk wisten slechts enkele, waar-
over personen buiten het kapittel het begevingsrecht hadden, aan de greep van 'het 
kapittel' te ontsnappen. Rond 1675 waren reeds de meeste beneficies 'verstorven 
en aan het kapittel geaccresseert', zodat er een totale jaarlijkse buit te verdelen was 
van 5700 gulden136) en iedere kanunnik kon rekenen op ongeveer 400 gulden per 
jaar,137) in onze waarde omgerkend ongeveer 50.000 gulden, voorwaar geen klei-
nigheid voor niets doen dan één keer per jaar bij elkaar komen onder het genieten 
van een rijk besproeide maaltijd, waarvoor 110 gulden was uitgetrokken,138) 
zodat met een deelname van gemiddeld 6 â 7 personen, per persoon in onze waar-
de zeker 1500 gulden te verteren was en men dikwijls 2 of 3 dagen bleef door-
brassen. 
Wanneer we over de periode 1677 tot 1811 de jaren optellen, dat leden van de 
familie Sweerts de Landas kanunnik waren, komen we aan 344 waarvan 109 jaren 
tevens deken, zodat zij in die tijd in onze waarde omgerekend enkel uit dezen 
hoofde 15 millioen in hun zak gestoken hebben. 

Het glas 
In zijn 'Bespiegelingen bij een glas' oppert Ch. de Mooij meerdere doeleinden 
waarvoor het gebruikt kan zijn. Hij stelt, dat het duidelijk een ceremoniële func-
tie gehad heeft.139) Het gebruik van het glas om bij de kapittelmaaltijd een toast 
op de patroons uit te brengen, lijkt veruit het meest waarschijnlijk. Dan lijkt ech-
ter een datering, die op stilistische gronden rond 1770 - 1780 gesteld wordt,l40) 
niet aannemelijk. Rond die tijd begon immers het gebruik toe te nemen, om geen 
kapittelmaaltijd te houden maar het daartoe bestemde geld aan de aanwezigen uit 
te delen. 
Alles overwegende lijkt mij de volgende, niet in beeld gekomen mogelijkheid het 
meest waarschijnlijk. Een der Bossche kasteleins, bij wie het kapittel wel eens zijn 
maaltijd hield, heeft het glas voor het beoogde doel aan het kapittel geschonken. 
Het meest in aanmerking komt dan Houson (ook geschreven: Housin(g), bij wie 
het kapittel vanaf 1725 t/m 1739 zonder onderbreking zijn jaarlijkse maaltijd 
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hield.141) De zakenlieden van die tijd hadden ook verstand van reclame en klan-
tenbinding. In 15 jaar zal de investering haar rente wel hebben opgeleverd. 

Het is me echter niet duidelijk, waarom Oirschot, dat, direct of indirect, eeuwen 
geleden in zweet en tranen dit glas reeds heeft moeten betalen, nu opnieuw onder 
druk gezet werd om een belangrijk deel te fourneren van het exorbitante bedrag, 
waarvoor dit glas in Den Bosch te pronk staat. 
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100) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 4, fol. 252 e.v.v. 
101) S.A.M. II, blz. 261 - 282. 
102) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 4, fol.260vo. 
103)  " " " " " " 57vo e.v.v. 
104)  " " " " " " 99. 
105) Lijten, De heren ..., blz. 78. 
106) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 3, blz. 144. 
107) " " " " " " 174 - 177. 
108) Lijten, De heren ..., blz. 78. 
109) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 3, blz. 181. 
110) S.A.M. II, blz. 65 - 67. 
111) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 3, blz. 182, 234 e.v. 
112) " 	 " " " " " 234 - 239. 
113) Lijten, De heren ..., blz. 82. 
114) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 3, blz. 208 - 220. 
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" 221 - 223. 
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" " „ 248 e.v. 
ff fl " 272, 389 e.v. 

" 260. 
122)  " „ 260 - 263. 
123)  " " 293. 
124)  " " 299 e.v. 
125)  " " 338. 
126)  " " 4, fol. 72. 
127)  " " " 85vo e.v. 
128) Lijten, De heren ..., blz. 82. 
129) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 4, fol. 190vo e.v. 
130) " 	1 95. 
131) " 	" " " 208vo e.v. 
132) " 	" 5, fol. 43 e.v.v. 
133) " 
134) Zie noot 104. 
135) S.A.M. VI, blz. 141. 
136) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 3, achteraan ongenummerd. 
137) " " "  " 18. 
138) " " " " 4, passim. 
139) de Mooij, Bespiegelingen ..., blz. 16. 
140) "  	" 10. 
141) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr . 4, fol. 35 t/m 77. 

BIJLAGE I 

1557.10.31 

Eenvoudig afschrift: A.R.A.Brussel, arch. der fam v. Merode-Westerlo, S.A.M., 
VIII, blz. 36. 

Henrick I van Merode benoemt Nicolaas Oudart, alias van Opstal tot kanunnik in 
Oirschot. 

Henricus dominus temporalia de Meroda, Peetershem, Perwes, Westerloo etc., 
dilectis nostris decano et capitulo ecclesiae collegiatae sancti Petri in Oirschot 
Leodiensis diocesis. 
Notum vobis facimus, quod nos canonicatum et prebendam, quos in dicta ecclesia 
obtinere solebat quondam Vincentius de Merode dictus Hoeffphalize, per mortem 
ipsius aut alias quovismodo vacantes et ad collationem nostram hac vice sub turno 
nostro pleno iure ratione nostri iuris patronatus laycalis spectantes, dilecto et fide- 
li Oudart alias de Opstal, filio Joannis Oudaert, clerico Camaracensis vel 
alterius diocesis, tanquam habili et idoneo ad eosdem canonicatum et prebendam 
obtinendum, in Dei nomine dedimus et contulimus, damusque et conferimus per 
presenter. 
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Quocirca vobis mandamus quatenus dictum Nicolaum seu eius procuratorem pro 
eo in realem, corporalem et actualem possessionem dictorum canonicatus et pre-
bende ponatis et inducatis, stallum sibi in choro et locum in capitulo cum pleni-
tudine iuris canonici ut moris est assignantes, eidemque de fructibus, redditibus, 
proventibus et emolumentis ad eosdem canonicatum et prebendam spectantibus 
respondeatis et ab aliis responderi faciatis. 
In quorum omnium fidem et testimonium presentes litteras confici atque sigilli 
nostri appensione communiri fecimus sub anno a nativitate Domini millesimo 
quingentesimo quinquagesimo septimo die ultima mensis octobris. 

BIJLAGE II 

1613.02.21 Brussel 

Philips van Merode, halfpatroon van het Oirschotse kapittel, draagt op diens ver-
zoek aan Floris van Merode de helft van zijn halfpatronaat over. 

Voor-concept en concept: 
A.R.A.Brussel, Arch. der fam. v. Merode-Westerlo, S.A.M.,VIII, 
blz. 20 - 24. 
Wij volgen de tekst van het concept, die practisch gelijk is aan de op vele plaatsen 
gecorrigeerde tekst van het voor-concept, zonder op de vele doorhalingen en ver-
anderingen in het voor-concept in te gaan. 

Wy Philips, vrybanneer heer tot Merode, Pieterschem etc., grave tot Oelen, 
Montfort etc., heer der stede, landen ende dorpen van Sautour, Westerloo, 
Hersselt, Diepenbeeck, Ham sur Heur, Rochennes, Papencoop, Isselmonde, 
Riderkercke etc., doen te wetene, dat alsoo heer Floris van Merode, baenderheer 
van Duffel, Leeffdael etc. (doorgehaald: heer van Oirschott) ons hadde instante-
lyck versocht als patroon ende collateur by tour alternatiff met heure doorluchte-
lycke hoocheyden hertogen van Brabant van de decanye, prebenden ende benefi-
ciën van de collegiale kercke van St. Peeters tot Oirschott voorseyt, dat ons gelie-
ven wilde aen den voorschreven heere te gunnen, cederen ende by forme van gifte 
te accorderen ende overlaeten 't voorschreven recht van patronaetschappe van de 
voorschreven decanye ende prebenden, 't welck eertyts by de baenderheeren van 
Pieterschem, oick weesende heeren van Oirschott, mette selve heerlyckheyt bes-
eeten ende gebruyckt was geweest ende daernae by scheydinghe ende deylinghe 
tusschen wylen heer Hendrick, baenderheere van Merode ende Peeterschem, als 
oudtste soone van wylen heer Ryckalt, ende heeren Maximiliaen ende Ricalt, zyne 
joncxte broeders, aengegaen, was gereserveert tot behoeff des voorschreven heere 
Hendricx ende syne naecoemelingen, heeren van Peeterschem voorschreven, 
gelyck sy dienvolgende tot noch toe oyck daeraff in possessie waeren gebleven, 
soe ees't dat wy om de sunderlinge goede affectie, die wy den voorschreven heere 
van (doorgehaald: Oirschott, bovengeschreven:) Duffele, onsen neffve, syn toed-
raegende, begeerende denselven te beneficiëren met meerdere auctoriteyt ende 
preëminentie ten respecte van de voorschreven kercke ende capittel van St. Peeters 
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tot Oirschott, hebben uuyt pure ende simpele gifte ende liberaliteyt geconsenteert 
ende geaccordeert, consenteren ende accorderen by desen op aggreatie van den 
eerweerdichsten heere bisschop van 's-Hertogenbossche, dat die voorschreven 
heer Floris van Merode etc. ende syne naecoemelinghen, heeren van Oirschott, 
sullen voortaene by alternativen tour met ons ende onse naecoemelingen succes-
syvelyck mogen alternative presenteren totte voorschreven decanye, prebenden 
ende beneficiën vacant vallende in onsen tour ende daeraff te disponeren in sulc-
ke vuegen ende manieren gelyck wy ende onse voorvaederen van tevooren alleen-
lyck hebben gedaen uuyt crachte van't voorschreven patronaetschap ons compe-
terende, tot welcken effecte hebben 't voorschreven recht voor d'eene hellicht 
gegeven, gecedeert, overgelaten, geven, cederen ende laten over by desen by 
forme van enckele donatie tot behouff van den voorschreven heere Floris van 
Merode etc. ende syne naecoemelinghen, heeren van Oirschott, gelyck oock die 
voorschreven heere van Oirschott dieselve gifte danckelyck verdun heeft te 
accepteren, wel verstaende dat de ierste prebende, beneficie ofte digniteyt vacant 
vallende in de voorschreven kercke in onsen tour sal staen tot onser ofte onser nae-
coemelingen presentatie, dispositie ende de tweede ter presentatie ende dispositie 
des voorschreven heere Floris ende alsoe alternativelyck ende successivelyck in 
toecomende tyden, ordonnerende dienvolgende aen den deecken, canonicken ende 
anderen van den capittule voorseyt den voorschreven heere van Oirschott, present 
ende toecoemende, te houden ende te kennen voor medepatroon van de voor-
schreven kercke in de manieren hiervooren verhaelt, alles op aggreatie als voore, 
voor soo veele des noot soude mogen bevonden worden, d'welcke die voorschre-
ven heere van Duffele sal schuldich syn te procureren ende besorgen. 
Ende des t'oirckonde hebben wy dese met onse eygen handt ondertekent ende met 
ons cachet secret bevestigt binnen Brussel desen 21 februari 1613. 

BIJLAGE III 

LIJST VAN DE HALFHEREN VAN OIRSCHOT EN LEDEN UIT HUN FAMI-
LIE DIE NAAST DE HERTOG VAN BRABANT (NA 1649 DE STATEN GENE-
RAAL) VOOR DE HELFT, NA 1613 VOOR EEN VIERDEDEEL, PATRONEN 
WAREN VAN HET OIRSCHOTSE KAPI ITEL. 
(De onderstreepten  waren halfheren van Oirschot) 

Tot 1232, toen de hertog Boudewijn van Vught dwong om de heerlijkheid Vught-
Oirschot met hem te delen, was Boudewijn vermoedelijk alleen-patroon in nog 
onverdeelde boedel met zijn broer Daniel. De verdeling tussen de broers zal spoe-
dig daarna haar beslag gekregen hebben, zodat in 1257, toen Boudewijn Vught 
moest afstaan aan de hertog, de halve heerlijkheid Oirschot en het halve patro-
naatsrecht van Daniel bestendigd bleef. 

Boudewijn van Vught  1232 - ca. 1240 
1. Daniel 	van Vught    2. ca. 1240 - ca. 1270 

(broer van 1) 
Daniel van Oirschot    3. ca. 1270 - ca. 1305 
(zoon van 2) 
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4. Wouter van Oirschot 
(zoon van 3) 

5. Rogier van Leefdaal 
(kocht de halve heerlijkheid van 

6. Jan van Leefdaal  
(zoon van 5) 

7. Isabel van Leefdaal  
(dochter van 5, zuster van 6) 

8. Jan II van Petershem 
(zoon van 7) 

9. Jan III van Petershem 
(zoon van 8) 

10. Willem III van Petershem 
(zoon van 9) 

11. Jan IV van Petershem  
(zoon van 10) 

12. Beatrix van Petershem 
(dochter van 10, zuster van 11) 

13. Jan IV van Merode 
(zoon van 12) 

14. Jan V van Merode  
(zoon van 13) 

15. Jan VI van Merode  
(zoon van 14) 

16. Jan VII van Merode 
(zoon van 13, broer van 14) 

17. Jan VIII van Merode 
(zoon van 16) 

18. Ricald IV van Merode 

4) 

ca. 1305 - 1320 

ca. 1380 - 1396 

1320 - 1333 

1333 - 1346 

1346 - 1353 

1353 - 1363 

1363 - ca. 1380 

ca. 1487 - 1497 

1396 - 1449 

1449 - 1455 

1481 - 1484 

1455 - 1481 

1484 - ca. 1487 

1497 - 1500 

1500 - 1523 
(zoon van 13, broer van 14 en 

19. Henrick I van Merode 
(zoon van 18) 

16) 
1523 - 1564 

Behield het patronaatschap, toe 
Oirschot afstond aan zijn broer 

20. Jan IX van Merode 
(zoon van 19) 

21. Philips I van Merode 
(zoon van 20) 
Stond in 1613 de helft van zijn 
Merode-Rummen, halfheer van 
van Floris ieder een vierdedeel 

n hij in 1533 de halve heerlijkheid 
Ricald V. 

halfpatronaatschap af aan Floris van 
Oirschot, zodat zijn nakomelingen en die 
van het patronaatschap bezaten. 

1564 - 1601 

1601 - 1613 

23. Floris I van Merode  	1628 - 1638 
(zoon van 21, broer van 22) 

24. Maximiliaan van Merode  	1638 - 1675 
(zoon van 23) 

25. Johan Philips Eugene van Merode 
	

1675 - 1732 
(zoon van 24) 

26. Johan Willem Augustijn van Merode 	1732 - 1762 
(zoon van 25) 

27. Philips Maximiliaan Werner 
Mathias van Merode 1762 - 1773 
(zoon van 25, broer van 26) 

28. Willem Charles Ghislain van Merode 	1773 - 1783 
(zoon van 27) 

29. Pieter Bouwens  	1783 - 1803 
(kocht het deel van 28 in 1783) 

30. Margaretha Bouwens-Berkhout 
	

1803 - 1811 
(weduwe van 29) 

Bezitters van het tweede vierdedeel van het patronaatschap 

31. Floris van Merode-Rummen  	
1613 - 1652 

(kreeg de helft van de helft van 21) 
32. Willem IV van Merode-Rummen _____1652  - 1653 

(oomzegger van 31) 
33. Ferdinand van Merode-Deinze* ~  

1653 - 1672 
(kleinzoon van 21) 

34. Marten Christiaan Sweerts de Landas  
	

1672 - 1704 
(kocht in 1672 het deel van 33) 

35. Jacob Dirk I Sweerts de Landas ~  
1704 - 1758 

(zoon van 34) 
36. Lodewijk Jan Baptist 

Sweerts de Landas 1758 - 1809 
(zoon van 35) 

37. Sara Sweerts de Landas-van 
Barneveldt 1809 - 1811 
(weduwe van 36) 

* Ofschoon hij meerderjarig was, trad zijn vader, Maximiliaan-Anton van Merode 
lange tijd voor hem op. Deze is door weinig-kritische historici verward met nr. 24. 
Vandaar vele kromme verhalen. 

Bezitters van het eerste vierdedeel van het patronaatschap 

1613 - 1627 21. Philips I van Merode 
(zoon van 20) 

22. Philips II van Merode 
(zoon van 21) 

1627 - 1628 



Het behoud van de oudheidkundige waarde van deze buurtschap kan ook worden 
bewerkstelligd of worden versterkt door in de uitwerking van de plannen gebruik 
te maken van simpele middelen, zoals bepaald bestratingsmateriaal, passende 
lichtmasten en een verstandige wijze van bestrating waardoor het verkeer zich 
aanpast aan de situatie. Eventuele verkeersremmende en andere verkeerstechni-
sche voorzieningen zouden buiten het beeldveld van het plein dienen te worden 
geconstrueerd. Daarbij zou dan tevens beleidsmatig aandacht moeten worden 
besteed aan de verbetering van het beeldbepalend cultuurhistorisch karakter van 
de gebouwen van dit gehucht. 
Immers tal van historische gebouwen en structuren hebben het onderspit moeten 
delven in een ongelijke belangenstrijd. Inzet voor het behoud van het karakter en 
de oudheidkundige waarden zou een vanzelfsprekende zaak dienen te zijn. Ook 
voor het Veldhovense Zandoerle ! 

zien we de buurtkapel. Situatie 1961. 

de zandwallen, die vroeger de akkercomplexen omzoomden, in het landschap 
zichtbaar zijn. 
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Een globale indruk van het aloude marktveld van Zandoerle, gemeente Veldhoven. Rechts 
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II. HAALT HET HISTORISCHE MARKTVELD 
VAN ZANDOERLE 

DE EENENTWINTIGSTE EEUW ? 

door Jacq.F.C.M. Bijnen 

Vanwege een toenemende verkeersintensiteit is in de loop van de tijd de verkeers-
druk in het historische Zandoerle toegenomen. Met name het gemotoriseerd ver-
keer neemt ook hier een steeds dominantere positie in. (Een telling, gehouden op 
21 januari 1993, gaf een passage van 2800 motorvoertuigen per etmaal.) 
Voornamelijk vanwege het toenemend verkeersaanbod, dat, door de wegenstruc-
tuur van en naar dit gehucht, vaak met een (veel) te hoge snelheid over het smal-
lere weggedeelte ter plaatse passeert, ontstaan gevaarlijke situaties. 
Ook in andere (weg)delen van Oerle staan verkeerssituaties onder hoge druk. 
Eind 1992 heeft de raad van Veldhoven besloten een plan op te laten stellen om de 
infrastructuur voor Oerle en Zandoerle te verbeteren. 

Nu dit plan intussen voor inspraak is gepresenteerd, geeft het voor tenminste het 
onderdeel Zandoerle aanleiding voor ongerustheid vanwege de onmiskenbare aan-
tasting die deze zogenaamde verbeterde infrastructuur zal geven aan het cultuur-
historische karakter van dit gehucht. Bovendien lijkt het nu de hoogste tijd te wor-
den krachtige maatregelen te treffen ter voorkoming van verdere aantasting van de 
zo geroemde monumentale, landschappelijke en volkskundige waarde van 
Zandoerle. Want ook de sfeerbepalende bebouwing rond het marktveld vertoont 
door allerlei ad hoc beslissingen van eigenaren, door onvoldoende cultuur-histo-
risch beleid van de overheid en het uitblijven van een definitief bestemmingsplan 
voor dit deel van Veldhoven, een ontredderde indruk. 

Zandoerle met zijn marktveld en aanliggende bebouwing is een gebiedje binnen 
de gemeente Veldhoven, dat de status van beschermd dorpsgezicht verdient, hoe-
wel nog niet door de minister erkend. Hier is de structuur van een nederzetting, op 
de grens van heide- en akkergrond, met beboomd gemeenschappelijk plein nog 
heel goed herkenbaar, ook al is de historische boerderijbebouwing zeer ingrijpend 
vernieuwd. Maat en schaal herinneren nog aan de oude situatie. 
Het bijzondere van het centrale plein van Zandoerle is zijn vorm. Doorgaans heb-
ben de openbare ruimtes de vorm van een driehoekig plein. Zandoerle heeft een 
nagenoeg rechthoekige vorm, wat mogelijk een aanwijzing is voor een hogere 
ouderdom dan de meer voorkomende driehoeksvorm. 
Van de aan en in de directe omgeving van het marktveld gelegen bebouwing staan 
met de buurtkapel zeven boerderijen op de Rijksmonumentenlijst. Op één na zijn 
al deze boerderijen van het Noord-Brabantse langgeveltype. Bij de meeste hiervan 
liggen woning, veestal en landbouwafdeling onder het ene lange dak naast elkaar. 
De respectievelijke deuren bevinden zich alle in één van de lange gevels. 
Het is niet zo dat elke boerderij uitmunt in oorspronkelijkeid en gaafheid, maar 
hun gezamelijke ligging aan en bij het marktveld, de vorm van het gehucht en de 
landelijkheid die het geheel uitstraalt verdient het om beschermd te worden. 
Zeer bijzonder van Zandoerle is tevens, dat in de directe omgeving nog duidelijk 



9'• 

..!PACIOEVENWEG. 

taj$
„  

iL 

2 

<
'-1T
-
crE,05WEG: 
-- 

VERKLARING  
41P-111,--• GRENS VAN HET PLAN 

ONDERGROND 
 BESTAANDE BEBOUWING 

MONUMENT  PiA 
BEELDONDERSTEUNEND BEBOUWING 

NEUTRAAL  

SAMENHANGENDE BEBOUWING 

BRINKBEPLANTING 

HOOFDROUTE 

; VERHARDE WEG 

o 1 ONVERHARDE WEG 

t--- WEGEN — 

, 

Plattegrond Zandoerle. In het midden het marktveld. De panden die voorkomen op de 
Rijksmonumentenlijst zijn in zwart aangegeven. Situatie: omstreeks 1985. 
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Afbeelding van het oudste bekend zijnde schepenzegel uit 1355. Vertaald staat in het 
randschrift: gemeenschappelijk zegel van de Vrijheid Zandoerle. 

De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven heeft onlangs over deze zaak in een 
uitvoerige noritie aan de raad van Veldhoven geprotesteerd tegen het prematuur in 
uitvoering nemen van dit gemeentelijk plan. Zij schrijft onder meer het de hoog-
ste tijd te vinden aan Zandoerle de nodige reguliere bescherming te geven, waar-
door een consistent beleid kan worden aangevangen/vervolgd. 
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KEMPISCHE CURIOSA 32 

DE OUDE PASTORIE VAN BEST 

door J. Lijten 

Dat in 1627 in Best een nieuwe pastorie gebouwd werd, is bekend uit het werk van 
Schutjes.1) Het oudste doop- trouw- en begraafboek van de parochie Best, waar-
uit Schutjes zijn informatie heeft, geeft ons meerdere bijzonderheden over de 
bouw van deze pastorie. 
Drie personen kregen de opdracht om deze bouw te realiseren: Peter 
Goossenszoon van Oudenhoven (een broer van de pastoor), Jacobus Jan 
Theodoorszoon en Adriaan Janszoon Jorissen. Van Peter Goossenszoon van 
Oudenhoven is bekend, dat hij in 1615 kerkmeester van Best was. Hij was ook 
schepen van Oirschot in 1626. Jacob Jan Dierck (Theodericus en Theodorus wer-
den vaak door elkaar gebruikt) Kemps en Adriaan Jan Jorissen waren schepenen 
geweest in 1625.2) 
Zij waren door de kerkmeesters en de notabelste parochianen van Best gemach-
tigd in een akte voor schepenen van 2 september 1627.3) Zie bijlage I. 
Pastoor was toen Johan Goossenszoon van Oudenhoven en niet Willem van 
Heerbeeck, zoals Schutjes veronderstelt.4) 
Pastoor Willem Gieliszoon van Heerbeeck, die eigenlijk van de Maerselaer heet-
te, maar gewoonlijk de naam van Heerbeeck gebruikte naar de hoeve waar hij 
geboren was, zal in 1626 ernstig ziek zijn geweest, maar herstelde. Vermoedelijk 
was hij toch niet erg gezond en wist hij Johan Goossenszoon van Oudenhoven als 
zijn assistent aan te trekken en met Sint-Jan 1627 droeg hij het pastoraat aan deze 
over, terwijl hijzelf als onderpastoor en schoolmeester in Best werkzaam bleef.5) 
De nieuwe pastorie zal door de pastoor en onderpastoor gezamenlijk bewoond zijn 
en is dan ook voor een belangrijk deel door de oud-pastoor, dan onderpastoor, 
bekostigd. De 200 gulden die hij met zijn moeder heeft bijgedragen, zal wel onge-
veer de helft van de bouwkosten geweest zijn. Door het dorpsbestuur is ongeveer 
100 gulden bijgedragen en het - niet gespecificeerde - restant door de mensen van 
Best. Wij zullen ons daarbij moeten realiseren, dat meerdere onderdelen zoals tim-
merhout in natura ter beschikking zijn gesteld. 
Zeer symbolisch voor de eensgezindheid van pastoor en onderpastoor, is de eerste 
steen gelegd op 18 september 1627 door de toen fungerende pastoor en de laatste 
door zijn voorganger, dan onderpastoor.6) 
Vermoedelijk hebben beide moeders van de pastoor en de onderpastoor de huis-
houding voor hun zonen verzorgd.7) 

NOTEN 

1) L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch III, Sint-Michielsgestel 
1872, blz. 269. 
2) Oirschots schepenprotocol van 1615, fol. 259vo; 1625 en 1626 titelblad. 
3) Oirschots schepenprotocol van 1627, blz. 313 e.v.v. Zie bijlage I. 
4) Schutjes, Geschiedenis ..., blz. 262 en 269.  
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5) Oudste doop- trouw- en begraafboek van Best, fol. 52vo en 83. 
6) Oudste doop- trouw- en begraafboek van Best, fol. 52vo. Zie bijlage II. 
7) Oudste doop- trouw- en begraafboek van Best, fol. 52vo en 85. 

BIJLAGE I 

1627.09.02 Oirschot 

Kerkmeesters en notabele personen van Best machtigen Jacob Jan Dirckszoon 
Kemps, Peter Goossenszoon van Oudenhoven en Adriaan Janszoon Jorissen om 
een nieuwe pastorie te bouwen. 

Oirschots schepenprotocol van 1627, blz. 313 e.v.v. 

Alsoo onlangs geleden by de gemeyne naegebueren van de drye hertgangen van 
Verrenbest, Naestenbest ende Aerle, parochye van Sinte Odulphus binnen der vry-
heyt Oirschot is eendrachtelycken geraempt ende geresolveert ende oyck by desel-
ve goet ende noodelyck bevonden omme voor den tegenwoordigen ende naervol-
gende pastoirs der voorschreven parochie te timmeren ende opmaecken eene bete-
re ende bequamere wooninge, alsulcke persoonen ende heeren dienstich ende 
bequaem, omme altyt te beter ende te gevuechelycker eenen eerlycken, geleerden 
ende godtvruchtigen pastoir te tonnen gecrygen ende van betaemelycke woonin-
ge te versyen, ende dyenvolgende om 'tselve werck (daertoe behoirlycken by Syne 
Mayesteyt van Spaengiën als hertoge van Brabant in den verleeden jaer geoetroy-
eert) te beter te effectueren ende tot eenen volcomen eynde te brengen, by de voor-
schreven naegebueren gecooren ende genomineert zijn Jacob Jan Dirckx Kemps, 
Peter Goossens van Oudenhoven ende Adriaen Jan Jorissen omme 'tselve werck 
te bevestigen ende besorgen ende ten laste van de voorschreven parochiekercke 
ende de voorseyde naegebueren te bestellen ende doen volbrengen, soo sy ten 
meesten oirboir ende proffyt van de voorseyde naegebueren geraetsaem sullen 
vynden te behooren, soo syn voor ons scepenen naebeschreven in propre per-
soonen gecompareert ende verscheenen Jan Aerts Scheyntgens ende Niclaes 
Ariens van Nistelroy, geswooren der vryheyt Oirschot, Willem Niclaes Scepens, 
tegenwoordig raetsman der voorschreven vryheyt, Jan Mathys Daniels, Jan 
Henricx Santegoets ende Jan Henricx Geritsen als kerckmeesters der parochie-
kercke van Sinte Odulphus voorschreven, Gysbert Jan Gysberts, heyligeestmees-
ter binnen der voorschreven vryheyt, Joachim Laurens Schuenen, Willem Gysbers 
de Cort, Jan Gysberts van Engelant, Willem Anthonis Verrooten, Jan Dirck Peters 
van Doormaelen, Dirck Andriessen van Geloven, Jan Arien Janssen, Willem Arien 
Bernaerts ende Henrick Martenssoen, alle notabelste persoonen ende ingesetenen 
van de voorschreven drie hertgangen ende parochie van Sinte Odulphus ende heb-
ben gesamenderhant ende eendrachtelycken geconstitueert ende wittelyck mach-
tich gemaeckt, constitueren ende maecken wittelyck machtich midts desen den 
voorschreven Jacoben Kemps, Peter van Oudenhoven ende Adriaen Jan Jorissen, 
deselve gesaemenderhandt ende eh:len van hen in't besundere gevende ende ver-
leenende vry volcomen macht, auctoriteyt ende sonderlinge beveel, om in den 



146 

naeme van hen constituanten ende van hennen ende der voorschreven kercken 
twegen 't voorschreven werck te aenverden, bestellen ende besorgen, dattet gema-
eckt, volbracht ende loffbaerlyck volleynt mach werden ende daertoe alle midde-
len te gebruycken ende penningen te furneren, opnemen offte becoomen, daer 
ende alsoo dye selve staen te becoomen offte furneren, ende dye selve te lichten, 
beuren ende dispenderen ten behoeve ende ter saecke voorschreven, quitantiën 
daervan te geven ende te verlyden, ende voerts generalyck ende specialycken te 
doen in't sgeens voorschreven is, des sy constituanten in't geheel offte yemant van 
hen in't besunder daerinne soude connen offte mogen doen, al waer't oyck soo dat 
de saecke speciaelder offt meerder beveel behoeffde dan voorschreven is; 
gelovende sy constituanten voorschreven gesaemenderhant ende elckeen in't 
besunder als schuldenaer principaell voor goet, vast ende stedich ende van werden 
te houden allen 'tgeen wes by henne geconstitueerde offt yemant van hen in't 
geens voorschreven is gedaen, geprocureert ende voortsgelevert sal werden onder 
verbyntenisse van henne respective persoonen ende allen henne goeden, haeffve 
ende erffve, hebbende ende vercrygende ende densel ven henne geconstitueerde 
ende elcken van hen besundere altyt costeloos ende schaedeloos te indemneren, 
houden ende ontheffen van der voorschreven henne administratie sonder enich 
wederseggen offt argelist, behoudelyck dat de voorschreven geconstitueerde van 
dese henne administratie gehouden sullen zyn te doen goede, wittige rekeninge, 
bewys ende reliqua. 
Actum den 2den september 1627. 
Testes: [Adriaen Bernaerts van] Croonenborch et [Geraert Janszoon] Goossens 
apportaverunt. 

BIJLAGE II 

Aantekening betreffende de bouw van een nieuwe pastorie in Best in 1627. 

Oudste doop- trouw- en begraafboek van Best, fol. 52vo. 

Anno 1627 consensu communitatis et commissione eiusdem ad hoc deputati, 
Petrus Gossuini van Oudenhoven, Jacobus Joannis Theodori et Adrianus Joannis 
Joris aedificari curarunt nova domus pro pastore, ad quam ducenti floreni dati per 
dominum Guilielmum Heerbeeck et matrem eiusdem prout inferius magis patet; 
reliqua habuerunt isti a piis hominibus .... et etiam circiter (doorgehaald: 80) C 
florenos a communitate. 
Primum lapidem posuit Joannes van Oudenhoven, pastor tunc temporis, 18 sep-
tembris anno eodem et ultimum dominus Guilielmus Heerbeeck, precessor ipsius 
in eodem officio. 

VERTALING 
Met instemming en in opdracht van de gemeenschap daartoe aangewezen hebben 
Peter Goossenszoon van Oudenhoven, Jacob Jan Theodoorszoon en Adriaan 
Janszoon Jorissen in het jaar 1627 gezorgd, dat er een nieuw huis gebouwd werd 
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voor de pastoor, waarvoor 200 gulden gegeven is door heer Willem Heerbeeck en 
zijn moeder, zoals verderop verduidelijkt wordt. De rest hebben zij gekregen van 
vrome mensen .... en ook ongeveer (doorgehaald: 80) 100 gulden van de gemeen-
schap (het dorpsbestuur). 
De eerste steen is gelegd door Johan van Oudenhoven, op dat moment pastoor, op 
18 september van dat jaar en de laatste door Willem van Heerbeeck, zijn voor-
ganger in die functie. 
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INHOUD I. DE OIRSCHOTSE KAPITTELDEKENS 

door J. Lijten 

blz. Zoals alle zeer oude kapittels stond dat van Oirschot oorspronkelijk onder leiding 
van een proost. Van deze proosten is er slechts één uit de archieven bekend, en dan 

163 nog enkel met zijn voorletter, in het eerste kwart van de dertiende eeuw.]) De her- 
innering aan deze functionaris is nog bewaard in namen als let Proostbroek' en 
`de Proosbroekweg'. 
Bij de grotere stadskapittels zoals die van Luik en Maastricht is de proost in func- 

183 tie gebleven, nadat in die kapittels tevens een deken was aangesteld. De verdeling 
van taken tussen deze twee functionarissen is daar zo uitgevallen, dat men - glo-
baal gesproken - kan zeggen, dat de proost de bestuurlijke financiële zaken regel-
de en de deken de geestelijke. 

189 In Oirschot (en ook in Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode) is de proost verdwenen 
en vervangen door de deken, nadat door de hertog d.d. 1282.12.03 het dekenaat 
was ingesteld en door de bisschop deze instelling d.d. 1283.09.27 en opnieuw d.d. 
1289.11.28 was goedgekeurd en bevestigd.2) De bedoeling van de hertog met de 
instelling van het dekenaat was wel om de hoogste bestuurder van het kapittel 
meer macht en gezag te geven en daardoor de discipline in het kapittel te verster- 

190 ken. Het kapittel heeft dan ook steeds getracht de zeggenschap van de deken 
zoveel mogelijk in te perken. 

De vermoedelijke gang van zaken rond de oprichting en goedkeuring van het 
dekenaat, de keuze van de eerste deken en het opstellen van de eerste statuten is 

192 door ons reeds eerder uiteengezet.3) Voor de duidelijkheid volgt een korte samen- 
vatting. 
Toen het dekenaat d.d. 1282.12.03 door de hertog was opgericht en d.d. 
1283.09.27 door de bisschop goedgekeurd, kwam er verzet van de kant van de 
andere halfheer, Daniel van Oirschot, die als behorend tot de Kleefse partij poli-
tiek op gespannen voet stond met de hertog en die zich als medepatroon van kerk 
en kapittel gepasseerd voelde. In de daarna ontstane vacature voor het pastoraat 
droeg hij Theodericus (Dirk) Berthout voor, die door de aartsdiaken werd 
benoemd. Na de slag bij Woeringen in 1288 kwam er een verzoening tot stand tus-
sen de hertog en de Kleefse partij en stemde Daniel van Oirschot alsnog in met de 
oprichting van het dekenaat, waarop deze opnieuw door de bisschop d.d. 
1289.11.28 werd goedgekeurd. 
De keuze van pastoor Dirk Berthout tot deken door het kapittel was een tactische 
zet tegenover de hertog, die het door hem gewenste dekenaat buiten verwachting 
snel gerealiseerd zag, tegenover Daniel van Oirschot, die vereerd was dat de door 
hem voorgedragen pastoor tot deken werd gekozen, en tegenover Dirk Berthout, 
die zich nu moeilijk autoritair tegenover het kapittel kon opstellen, zodat hij geen 
bezwaar had tegen de d.d. 1293.11.12 door het kapittel zelf opgestelde statMen.4) 

N.B. In de lijst van de dekens betekent een ? vOcír een jaartal, dat de persoon in 
kwestie mogelijk reeds voor dat jaar deken was, een ? na het jaartal, dat hij moge-
lijk na dat jaar nog deken was. 

I. De Oirschotse kapitteldekens 
door J. Lijten 

II. Driegemeentepunt van Veldhoven 
door Jacq. F.C.M. Bijnen 

III. Kempische curiosa 33 
Was de Oirschotse kanunnik George Tulleman 
een (klein)zoon van Alva? 
door J. Lijten 

IV. Medaille van Onze Lieve Vrouw ter Eik 
van Meerveldhoven 
door Jacq. F.C.M. Bijnen 

V. Korte levensbeschrijving van Hendrik Hendrik Toirkens 
te Oirschot (ca. 1585-1660) en zijn familie 
door J. Toirkens 
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1. Theodericus (Berthout?) ? 1301 ? 
Naar aanleiding van de gereconstrueerde samenhang menen wij, dat `Theodericus 
decanus ecclesie Oerschottensis', die d.d. 1301.08.30 de verkoop door Daniel van 
Oirschot van 19 bunder woeste grond onder Oirschot aan de abdij van Tongerlo 
mede zegelde, niemand anders is dan Dirk Berthout,5) die ook de (pasgekozen) 
deken was, die met het kapittel de statuten van 1293 opstelde.6) 

2. Arnoldus ? tweede kwart veertiende eeuw ? 
Deze deken is slechts bekend uit de oorspronkelijke tekst van het jaargetijden-
boek, dat kort voor 1400 is samengesteld.7) Het meest waarschijnlijk valt zijn 
functioneren in het tweede kwart van de veertiende eeuw. 

3. Jan van Hersel ? 1359 ? 
In zijn kwaliteit als kapitteldeken is van Jan van Hersel slechts één vermelding 
bewaard gebleven en wel d.d. 1359.06.10, toen hij een rente kocht uit een beemd 
onder Spoordonk.8) Wel is er nog een vermelding van hem, voordat hij deken 
werd, als kanunnik. In die kwaliteit was hij d.d. 1351.05.27 betrokken bij de ves-
tiging van een rente ten bate van het Sint-Joris-gasthuis.9) D.d. 1366.04.11 was hij 
overleden.10) 
4. Henric Bac Lippenzoon van Hersel ? 1368 - 1382 ? 
Ook Henric Bac Lippenzoon van Hersel was reeds kanunnik in Oirschot, voordat 
hij deken werd. D.d. 1361.04.16 komt hij als zodanig voor bij de verkrijging van 
een perceel grond onder Kerkhof.I1 ) 
Zijn eerst-bekende vermelding als deken toont ook zijn zwakke zijde. D.d. 
1368.04.14 verwierf hij een paar erfpachten ten bate van 'de natuurlijke kinderen, 
die hij had en nog verwekken zou bij Katheryn dochter van Henrick 
Goeswynszoon'.12) Zij zal zijn huishoudster geweest zijn. De in onze ogen uitda-
gende formulering hoeft niet te betekenen, dat de deken de bedoeling had om bij 
zijn huishoudster nog meer kinderen te verwekken, maar de middeleeuwse men-
sen waren wel zo realistisch, dat zij ondanks goede voornemens hun eigen zwak-
heid onderkenden. 
Wij speurden deze deken nog d.d. 1370.01.16, toen hij een rente verwierf voor het 
kapitte1,13) d.d. 1375.06.13, als getuige bij een schenking aan de Mariakape114) en 
d.d. 1382.08.30 als belendend perceel van het Proostbroek.15) Hij zal in het vroe-
ge voorjaar van 1385 of kort daarvoor zijn overleden, want in maart en april 1385 
werden meerdere zaken betreffende zijn nalatenschap geregeld.16) Daaruit blijkt, 
dat de deken vijf natuurlijke dochters had: Jutte, gehuwd met Andreas 
Andreaszoon Raventeers, Lysbeth, gehuwd met Art zoon van Heyn Art Sniders, 
Aleyt, Katelyn en Marie. Van Marie wordt uitdrukkelijk gezegd, dat zij een doch-
ter was van de deken bij Mette dochter van Danel van der Weechsceyden uit 
Liempde. Wij veronderstellen daarom, dat de vier andere dochters van zijn eerste 
huishoudster, Katheryn dochter van Henrick Gocswynszoon, waren en dat deze bij 
de geboorte van haar vierde dochter is gestorven. Het kind kreeg dan gewoonlijk 
de naam van de moeder. Mette Danelsdochter van der Weechsceyden zal zijn vol-
gende huishoudster geweest zijn en ook ten opzichte van haar toonde hij zijn 
zwakheid. Zelfkennis is deze deken niet te ontzeggen, maar hoe moest een deken, 
die zo'n slecht voorbeeld gaf, de discipline in zijn kapittel handhaven. Hij zou 
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echter niet de enige zijn, aan wie dit verwijt te maken is. 

5. Jan de Molder vice-deken ? 1388 ? 
In de periode 1385 - 1401 vonden we geen deken vermeld. Wel is bekend, dat d.d. 
1388.01.10 Jan de Molder als vice-deken optrad bij de goedkeuring door vice-
deken en kapittel en Willem van Petershem als (half)heer van Oirschot van een 
erfpachtcontract gesloten door het Sint-Joris-gasthuis.17)  
Aangezien een soortgelijke situatie in later tijd ook voorkomt, veronderstellen we, 
dat het kapittel na het overlijden van deken Henric Bac Lippenzoon van Hersel Jan 
de Molder tot deken gekozen heeft, maar dat hertogin Johanna hem niet heeft wil-
len benoemen, terwijl het Oirschotse kapittel volgens zijn gewoonte aan zijn keuze 
vasthield, zodat een patstelling ontstond, waarbij de gekozen maar niet benoemde 
deken als vice-deken het kapittel bestuurde. Voor het niet-benoemen van Jan de 
Molder zal hertogin Johanna haar reden gehad hebben. Het dekenaat was immers 
ingesteld om een betere discipline in het kapittel te handhaven. Na het verre van 
voorbeeldige leven van de vorige deken zal de discipline van het kapittel op een 
laag peil gestaan hebben. Jan de Molder zal door de hertogin niet als de geschik-
te persoon beschouwd zijn om deze discipline op te vijzelen. Hij had immers een 
natuurlijke zoon, Claes.18) 
Jan de Molder was een zoon van Henrick Janszoon, de molenaar van Straten. 
Wij speurden Jan de Molder als kanunnik d.d. 1387.07.22, toen hij een pacht 
kocht,19) en als getuige in de akten d.d. 1393.06.06,20)  1394.05.0421) en 
1394.09.02.22) Wij veronderstellen, dat hij de periode 1385 - 1401 overbrugd heeft 
als vice-deken. 

6. Ancelmus van Baest ? 1402 - 1416 
In twee akten betreffende de fundatie van kanunnik Joorden Brant van Straten vin-
den we de oudste vermelding van Ancelmus van Baest. In de eerste d.d. 
1401.06.13 wordt hij niet als deken gekwalificeerd,23)  in de tweede d.d. 
1402.06.24 wel.24) Het is natuurlijk mogelijk, dat hij in juni 1401 al deken was, 
maar het lijkt ons waarschijnlijker, dat hij toen als gekozen deken (vice-deken) 
optrad, maar pas na die datum door de hertogin benoemd is. 
Hij is nog bekend, doordat hij d.d. 1414.09.24 en eveneens d.d. 1415.12.25 een 
vidimus gaf van de akte van uitgifte der gemeynt van Best.25) 
Verder wordt hij genoemd in de akte betreffende de opheffing van het interdict, dat 
door hem als `decanus et investitus"deken en pastoor' onderhouden was na de 
moord op kanunnik Jan van Wyffliet, d.d. 1416.05.21.26) 
Hij zal in het najaar van 1416 overleden zijn, want d.d. 1416.11.24 maakte het 
kapittel een statuut tijdens het openstaan van het dekenaat.27) 

7. Gerardus de Heer 1416 - 1426 
Voordat Gerardus de Heer deken werd, is hij te traceren als kanunnik te Oirschot 
en tevens advocaat aan de bisschoppelijke curie te Luik in de reeds genoemde akte 
van opheffing van het interdict d.d. 1416.05.21.28) 
Als deken speurden we hem d.d. 1420.12.10 als getuige bij een uittreksel uit het 
testament van Lya van Maren,29) d.d. 1423.12.10 bij de afwikkeling van de fun-
datie van Joorden Brant,30) d.d. 1424.11.19 als getuige bij de stichting van het 
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jaargetijde voor Jan van den Doeren van Aarschot31) en d.d. 1426.11.06, wanneer 
hij benoemd wordt tot executeur-testamentair voor dezelfde Jan van den 
Doeren.32) 
Hij is de eerste deken, van wie we weten, dat hij een academische titel behaald had 
n.l. licentiaat in de rechten.33) 

8. Jan Oem van Bokhoven 1427 - 1444 
Reeds voordat hij deken was, speuren we Jan Oem van Bokhoven in zijn kwaliteit 
van kanunnik als getuige (eerstgenoemd na de deken) bij de stichting van het jaar-
getijde voor Jan van den Doeren van Aarschot d.d. 1424.11.1934) en in kwaliteit 
van vice-deken als getuige bij een uittreksel uit het testament van Jan van der After 
d.d. 1426.04.22.35) Dit was nog tijdens het functioneren van zijn voorganger. Wij 
veronderstellen daarom, dat deken Gerardus de Heer toen niet meer goed gezond 
was en sommige zaken aan de vice-deken heeft overgelaten. 
Ook d.d. 1427.04.11 treedt hij nog op als vice-deken bij de verkoop van een pacht 
namens het kapitte1,36) maar wanneer hij d.d. 1427.12.11. dezelfde pacht terug-
ontvangt, treedt hij op als deken.37) 
D.d. 1437.08.14 geeft hij als deken met het kapittel zijn goedkeuring aan de 
oprichting van het rectoraat van de Odulphus-kapel in Best.38) 
Hij was reeds in de jaren 1400 - 1405 niet-residerend pastoor van Bergen op 
Zoom.39) 
Bij zijn dood in 1444 wordt hij nog als pastoor van Oirschot - en dus kapittelde-
ken - genoemd.40) 

9. Franck van Boert 1445 - 1472 
Reeds d.d. 1426.10.05 bij de stichting van het Brigida-beneficie in de 
Mariakape141) en d.d. 1426.11.06 bij het testament van Jan van den Doeren van 
Aarschot42) wordt Franck van Boert genoemd als getuige. Hij is dan nog geen 
kanunnik maar wel niet-residerend pastoor van Knegsel, welke prebende hij 
behield tot 1443.43) Hij studeerde toen in Leuven, maar zal deze studie niet te 
zwaar hebben opgenomen, aangezien hij blijkbaar alleen de voorbereidende facul-
teit der artes heeft afgemaakt. Franck was een zoon van Jordaen van Boert en 
kleinzoon van Jan van Boirt, die gehuwd was met Marie Vos van Beerze en van 
wie Frenken zegt, dat hij schepen was in 1416.44) Dit moet op een vergissing 
berusten. Jan was schepen in 139645) en 1399,46) maar later niet meer. 
Zijn oudst-bekende optreden als deken is de goedkeuring van de rekening van de 
Tafel van de H.Geest over het jaar 1444/5.47) D.d. 1450.02.12 gaf hij als deken 
zijn instemming met het stichten van de tweede fundatie ter ere van de 
H.Drievuldigheid door de Bossche kapitteldeken van Oirschotse afkomst, Peter de 
Crom.48) Hij wordt vernoemd als deken in schuldbekentenissen aan het kapittel 
d.d. 1453.12.1849) en d.d. 1460.03.18.5°) 
Op 16 oktober 1464 trad hij op als arbiter bij het zoen-accoord voor de doodslag 
van Louis Janszoon van Geldrop door Ghysbrecht Wouterszoon van den Dijck.51) 
Drie jaar later was hij zelf partij in een zoen-accoord, toen zijn natuurlijke zoon, 
Jan Gruters, was gedood door Dieric Goort Blycx.52) Omdat deze zoon - tegen de 
gewoonte ook bij natuurlijke kinderen - niet de naam droeg van zijn vader, veron-
derstellen we, dat Franck van Boert deze zoon verwekt had in de tijd, dat hij in 
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Leuven studeerde en alleen in Oirschot op vacantie kwam, die hij op deze manier 
aangenaam zal hebben besteed. Deze zoon zal opgegroeid zijn bij zijn moeder, 
ook uit een vooraanstaande Oirschotse familie en aan haar zijn naam ontleend 
hebben, terwijl in Oirschot iedereen wel wist, wie zijn vader was. 
Naast deze had hij nog een natuurlijke zoon, die zowel de voor- als de achternaam 
van zijn vader droeg, verwekt bij zijn huishoudster, Elisabeth dochter van Willem 
die Ryck, ook Rykers genoemd.53) In 1473 zal Franck jr. nog minderjarig en zie-
kelijk geweest zijn. In 1484 werd hij ook `Franck Deekens' genoemd.54) 
D.d. 1471.02.17 kocht deken Franck van Boert een jaarpacht voor het Sint-Joris-
gasthuis.55) Dit is zijn laatst-bekende optreden. Hij zal gestorven zijn in 1472, 
want d.d. 1472.11.26 stelde het kapittel statuten op tijdens de vacatie van het deke-
naat.56) 

10. Willem (Henrikszoon) Aarts van Leende 1473 - 1502 
Als kanunnik had Willem Aarts van Leende de statuten van 1472 ondertekend, die 
waren opgesteld om het Bestse streven naar een eigen parochie in te tomen en het 
gezag van de deken in deze zaak in te perken. Als deken kon hij moeilijk van deze 
lijn afwijken, hetgeen zou leiden tot onaangename verwikkelingen. 
Van 1462 - 1470 en in 1474 vinden we Willem Aarts vermeld als rector van het 
altaar van Maria en Catharina in Leende.57) 
In 1464 werd hij ook rector van het Maria-altaar in Bakel, in welke kwaliteit hij 
genoemd wordt van 1469 - 1478.58) 
Ook was hij tijdens zijn dekenschap stadhouder voor Brabant en Zeeland van de 
lenen van de abdij van Echternach.59) 
In de Oirschotse schepenprotocollen komen tientallen particuliere transacties van 
hem voor. Interessant is misschien, dat hij d.d. 1496.04.08 van het dorpsbestuur 
verlof kreeg om een scheidingshek te plaatsen op de grens van zijn erf met grond 
van het corpus.6°) 
Als deken was hij d.d. 1476.09.02 overman hij het sluiten van een zoen-accoord 
voor de doodslag van Jan van Geldrop door de gebroeders Jacop en Acrt zonen 
van Jacop van den Doeren, waar zowel slachtoffer als daders behoorden tot voor-
aanstaande Oirschotse families.61) Ook was hij d.d. 1488.11.24 arbiter in en zoen-
accoord in een civiele zaak62) en d.d. 1489.09.08 overman in een dergelijke 
zaak.63) 
Tijdens zijn dekenschap, dat viel in de glorietijd van Brabants gouden eeuw, wer-
den meerdere belangrijke fundaties gesticht: d.d. 1484.05.20 het officie van het 
hoogaltaar door kanunnik Jordanus van Geldrop,64) d.d. 1486.01.03 het beneficie 
van Sint Scbastiaan door Jacobus Dormalen,65) d.d. 1486.03.14 het beneficie van 
Sint Eligius, Crispinus en Crispinianus door Philippus de Mesmeker,66)  d.d. 
1490.01.23 de Sint Barbara-beneficies door Daniel van der Ameyden,67) d.d. 
1491.02.23 het beneficie van Sint Petrus op het altaar van Sint Joris door kanun-
nik Henriek Vos68)  en rond 1500 het beneficie van O.L.Vrouw der tweede funda-
tie door Mechtildis weduwe van Hendrik van Dricmylen en de dekens der broe-
derschap van O.L.Vrouw.69  Zelf stichtte de deken hij testament het beneficie van 
Sint Willibrord, dat door zijn executeurs-testamentair gerealiseerd werd d.d. 
1504.08.23.7°) 
In 1494 was deken Willem Aarts betrokken hij de aanstelling van een nieuwe 
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waard van het Sint-Joris-gasthuis.71) 
De door het kapittel gestijfde starre houding van deken Willem Aarts tegenover het 
alleszins redelijke streven van Best naar een eigen parochie en daarmee samen-
hangend tegenover de oprichting van de Cantorij heeft veel ongenoegen veroor-
zaakt. 
Na de dood van deken Franck van Boert blokkeerde het kapittel in de statuten van 
1472 de poging van Best om uit te groeien tot een zelfstandige parochie.72) De 
Keulse kanunnik van Bestse afkomst, Engelbert van de Spijker, heeft getracht de 
impasse te doorbreken. Uit zijn testament d.d. 1490.03.06 blijkt, dat hij een spe-
ciale bedoeling had met zijn bezit 'in het bisdom Luik', maar dat er in Oirschot 
nog niets geregeld was. Bij zijn bezoeken in de zomers van 1490 en 1491 heeft hij 
blijkbaar ook geen afdoend resultaat bereikt, zodat in de codicillen van 1491 en 
1492 de kwestie Best (en de Cantorij) slechts summier wordt aangeraakt en wordt 
overgelaten aan zijn neef en executeur-testamentair, Beertram van de Spijker, die 
uitvoerige mondelinge instructies had ontvangen. Bij de aanbieding en opening 
van het testament van Engelbert van de Spijker kwam de uitgebreide Bestse dele-
gatie niet verder dan het deurmatje van de deken, die zich zo halsstarrig toonde, 
dat Best zich uiteindelijk tot de bisschop wendde, die een rector benoemde. 
Daarop trok een overvalcommando onder aanvoering van de deken zelf naar Best, 
waar met verwonding van de koster documenten en misbenodigdheden werden 
weggehaald om de kerkelijke diensten onmogelijk te maken. De officiaal van Luik 
kondigde het interdict af over Oirschot en dagvaardde de schuldigen d.d. 
1497.09.07 voor zijn rechtbank in Diest. Het vonnis, dat daar werd uitgesproken, 
is ons niet bekend, maar moet een zware slag betekend hebben voor deken Willem 
Aarts. 
Deken Willem Aarts had een natuurlijke zoon, Wouter,73) die soms ook 'Wouter 's 
Dekens' genoemd wordt.74) 
De deken is gestorven tussen 1502.03.1575) en 1503.09.05.76) 

11. Willem van den Boogaard 1503 - 1532 
Het door Frenken vermelde geschil van 1505 betreffende deken Willem van den 
Boogaard77) zal zeker niet gegaan zijn over diens keuze of aanstelling, maar ver-
moedelijk enkel over het voldoen van diens receptie-jura en de gebruikelijke maal-
tijd. Immers d.d. 1503.12.14 en 1503.12.31 treedt hij reeds als deken op namens 
het kapitte178) en d.d. 1503.08.13 was hij als deken arbiter bij het zoen-accoord 
voor de moord op Jan natuurlijke zoon van kanunnik Wencelijn van Petershem 
door Wouter natuurlijke zoon van de priester Jan Bacx.79) 
Ofschoon Frenken suggereert, dat van den Boogaard pas d.d. 1506.04.17 als 
deken is erkend,80)  vermeldt hij eveneens, dat Willem van den Boogaard d.d. 
1505.12.01 als deken met het kapittel protesteerde tegen het aanmatigend optre-
den van de jonge, nog niet geëmancipeerde kanunnik, Herman Cleynael.81) 
D.d. 1508.07.02 trad deken van den Boogaard op als bestuurder van het 
Amelryck-Boot-gasthuis,82) d.d. 1512.05.23 benoemde hij met het kapittel een 
nieuwe rentmeester83) en d.d. 1527.01.25 was hij arbiter hij een zoen-accoord 
voor toegebrachte verwonding.") 
Eind 1531 ontstond er een kwestie tussen deken Willem van den Boogaard en het 
kapittel doordat de deken d.d. 1531.11.12 mr. Jan Baelious benoemde tot roedra- 
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ger, terwijl door het kapittel Danel van Petershem als zodanig werd benoemd.85) 
De kwestie kwam pas eind 1532 tot een geforceerde oplossing, doordat Willem 
van den Boogaard als deken aftrad. D.d. 1532.11.02 vonden we hem voor de laat-
ste maal als deken verineld,86)  terwijl hij d.d. 1533.01.15 als kanunnik en gewe-
zen-deken genoemd wordt.87) Als zodanig komt hij nog voor in 1533 en 1534 het 
laatst d.d. 1534.09.11.88)  

12. Mr. Jacop Philipszoon van Geldrop 1533 - 1556 
Reeds d.d. 1519.05.02 bleek mr. Jacop van Geldrop, priester en kanunnik, in 
Oirschot te wonen in een eigen huis.89) D.d. 1526.03.09 was hij arbiter bij het 
zoen-accoord voor doodslag van Adriaen Goyartszoon van den Hoeve] door 
Bernard van den Weyer90) en d.d. 1527.05.28 in een zoen-accoord in een civiele 
zaak.91) 
Als deken en pastoor wordt hij de eerste keer genoemd d.d. 1533.02.26.92) Ook 
als deken was hij d.d. 1535.01.15 arbiter bij een zoen-accoord in een civiele 
zaak.93) 
In april 1535 trad hij op als deken bij de benoeming van kerkmeesters94)  en blijkt 
hij een oom te zijn van Dirck Sweerts, die gehuwd was met Josina van der 
Ameyden.95) In juli en augustus 1540 trad hij op als bestuurder van het Amelryck-
Boot-gasthuis.96)  
Volgens zijn grafschrift in Bloys zou hij gestorven zijn d.d. 1550.08.23.97) Dit is 
pertinent onjuist, want d.d. 1550.08.2898)  1551.03.03 99) en 1552.08.22 100) trad 
hij in levende lijve op voor de Oirschotse schepenbank. De grafsteen zal zozeer 
afgesleten zijn, dat de 6 voor een 0 werd aangezien, zodat de datum van zijn over-
lijden 1556.08.23 moet zijn. Pas d.d. 1557.04.12 werd een voogd benoemd voor 
zijn nog minderjarige natuurlijke dochter, Marie.1°1 ) Naast Marie had hij nog een 
natuurlijke dochter, Jenneke, beide bij zijn huishoudster, Cathelyn Hendrick 
Jacopsdochter van Strijp.

102) 
 Jenneke trouwde met mr. Fasteraet (roepnaam van 

Silvester) Lintermans, de grondlegger van de Oirschotse medische school, die in 
1582 reeds was overleden.")  Marie trouwde met Corstiaen Corstiaenszoon van 
der Ameyden en was dus een tante van de bekende Oirschotse musicus in Rome, 
Christiaen van der Ameyden.104) 
Deken Jacop van Geldrop wordt gewoonlijk 'meester' genoemd; waar hij gestu-
deerd heeft, is ons echter niet bekend. Vermoedelijk heeft ook hij enkel de voor-
bereidende faculteit der artes afgemaakt. 
13. Mr. Jan Janszoon Goossens 1557 - 1561 
Mr. Jan Goossens, licentiaet in de godtheyt', was een zoon van Jan Goossens en 
Mechteld Jansdochter van Collenberch.105) Hij had zijn studie gemaakt in 
Leuven .1°6) 
D.d. 1557.05.22 kocht hij als kanunnik het huis van de overleden deken, Jacop 
Philipsen van Geldrop, die hij kort nadien als deken zou opvolgen.107) 
Hij wordt de eerste maal als deken vermeld d.d. 1557.12.14, toen hij met zijn 
broers en zusters de nalatenschap van zijn ouders deelde, waartoe o.a. de 
Collenbergse hoeve onder Liempde behoorde.108) Ook een boerderij onder Straten 
bleek aan de familie te behoren.109)  
Deken Goossens moet een grote autoriteit gehad hebben onder zijn medekanunni-
ken, aangezien hij pas kanunnik en vrij jong geweest zal zijn, terwijl degene die 
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hem later als deken zou opvolgen, reeds meer dan dertig jaar kanunnik was in 
Oirschot. 
Wij speurden deken Jan Goossens d.d. 1559.09.19 als bestuurder van het 
Amelryck-Boot-gasthuis110) en d.d. 1561.04.26 als executeur-testamentair van 
pastoor Ard Beckers van Dommelen.111) Hij is jong overleden d.d. 1561.08.06 
volgens zijn grafschrift,112) hetgeen bevestigd wordt, doordat d.d. 1561.08.14 zijn 
erfgenamen vermeld worden als belendend percee1.113) 

14. Jan van der Hagen ? 1566 - 1571 
Als kanunnik is Jan van der Hagen reeds in Oirschot gevestigd in 1523 en kocht 
hij op 27 februari van dat jaar een huis.114) Naast de vele particuliere transacties, 
die van hem geboekstaafd zijn, zien we hem d.d. 1534.03.13 optreden voor de 
Mariakapel en het Catharina-altaar.115) In de zomer van 1540 is hij als een der 
oudste kanunniken bestuurder van het Amelryck-Boot-gasthuis.116) 
D.d. 1546.11.02 was hij executeur van het testament van Hildegard Jansdochter 
van Diest 117) en in 1547 van het testament van kanunnik Jan Pyerna.118) D.d. 
1553.12.09 blijkt hij provisor te zijn van de Mariakape1.119) 
Hoewel wij hem d.d. 1566.01.18 voor het eerst als deken vermeld vonden,120) is 
het niet uit te sluiten, dat hij reeds in of kort na 1561 tot deken gekozen en 
benoemd is. In een exploot van de executeur-ordinaris van de Raad van Brabant 
van 1566 wordt hij 'heer en meester' genoemd.121) Van een universitaire studie is 
ons echter niets bekend en in de Oirschotse bronnen wordt hij ook niet als 'mees-
ter' betiteld. 
Bij de visitatie door bisschop Sonnius op 3 mei 1569 gaf hij als deken met het 
kapittel een schriftelijke verklaring.122) 
In 1570 nam hij als deken met kanunnik Aert van Breugel deel aan de provincia-
le synode van Mechelen.123) 
Toen hij d.d. 1571.09.04 overleed, benoemde koning Philips II geen ander in zijn 
vacante plaats als kanunnik, omdat hij deze prebende wilde reserveren als aanvul-
ling voor het ontoereikende inkomen van een nieuwe deken.124) 

Langdurige impasse 1571 - 1609 
Koning Philips II had de bedoeling om aan de te benoemen deken een tweede pre-
bende toe te kennen, omdat de inkomsten van de prebenden en vooral van het pas-
toraat in de onrustige tijden erg waren teruggelopen, zodat het inkomen van de 
deken voor zijn vele verplichtingen ontoereikend was. De kanunniken kozen ech-
ter een deken, die de koning niet geschikt achtte en die hij niet wilde benoemen, 
zodat de vrijgekomen prebende gereserveerd bleef. Wie de kanunniken gekozen 
hebben, is ons niet met zekerheid bekend. Juist uit deze tijd is weinig archief 
bewaard. Behalve de deken, die nu overleden was, waren er in 1569 bij de visita-
tie door bisschop Sonnius slechts drie residerende kanunniken: de scholaster, 
Gisbertus van der Hert, Jaspar Vos en Laurentius Roose. Omdat Jaspar Vos in 1590 
als vice-deken voorkomt, kunnen we niet anders veronderstellen dan dat hij de 
gekozene was. Tegen hem gold het levensgrote bezwaar, dat hij geen priester was 
maar slechts subdiaken.125) 
Volgens gebruik hield het Oirschotse kapittel voet bij stuk en ook koning Philips 
II weigerde de prebende te vergeven. 
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Nadat deze prebende van de overleden deken, Jan van der Hagen, 10 jaar had 
opengestaan, werd ze in 1581 door de vicaris-generaal van Mechelen iure devolu-
tionis toegekend aan mr. Peter van de Schoot.126) Niet alleen was hier sprake van 
gebrek aan overleg en samenwerking tussen geestelijke en wereldlijke overheid, 
maar bovendien was de keuze niet erg gelukkig. 
De situatie dat er geen deken was, werkte de verslapping van de discipline in de 
hand, zodat zelfs de kanunniken onderling gingen overleggen, hoe daaraan een 
eind gemaakt kon worden. In 1590 was er blijkbaar overleg in het kapittel, waar-
bij naar voren kwam, dat het inkomen van de deken verhoogd diende te worden. 
In eerste instantie overwoog men twee mogelijkheden: 1. de deken zou een extra 
toelage krijgen uit de inkomsten van het kapittel; 2. de deken zou als pastoor de 
novale tienden krijgen. In beide gevallen hield dit een vermindering in van de 
inkomsten van alle kanunniken. Daar waren zij echter op tegen. Daarom werd als 
derde mogelijkheid geopperd, dat de deken een extra kanunniksprebende zou krij-
gen, zodat er één kanunniksprebende minder zou zijn en de deken een dubbel 
kanunniksinkomen zou hebben. Hierbij deden zich weer twee mogelijkheden 
voor: 1. de patroons zouden in de toekomst slechts 10 prebenden te vergeven heb-
ben; 2. de hertog, die de deken benoemde, zou hem na zijn benoeming de eerst-
volgende, door hem te vergeven prebende, toekennen. De meningen hierover 
waren blijkbaar verdeeld.127) 

Aan de hand van de zeer schaarse archiefgegevens kwamen we tot het volgende 
overzicht van de vice-dekens die in deze tijd het kapittel bestuurd hebben. 

15. Jaspar Vos vice-deken ? 1590 ? 
Bij de visitatie door bisschop Masius van 16 - 18 september 1608 wordt Jaspar Vos 
'senior canonicus' en 'subdiaconus' genoemd. Hij is dan 42 jaar residerend kanun-
nik.128) Hij was dus vanaf 1566 in functie. 
Bij de visitatie door bisschop Zoes op 14 juli 1615 is Jaspar Vos 48 jaar kanunnik 
en 74 jaar oud.129) Hij zou dus, als de cijfers allemaal exact zijn, tussen 14 juli en 
16 september 1566, 26 jaar oud, als kanunnik in functie getreden zijn. 
De oudst-bekende vermelding van Jaspar Vos is bij de visitatie in 1569 door bis-
schop Sonnius.130) Dat wij hem zo weinig speurden in het schepenprotocol - voor 
1581 helemaal niet - kan verklaard worden doordat hij aanvankelijk bij zijn ouders 
thuis en later, mogelijk met een zuster, in het ouderlijk huis is blijven wonen. 
Dat hij vice-deken geweest is, weten we alleen uit een verklaring, die hij in 1590 
in die kwaliteit aflegde.131) Ofschoon gegevens ontbreken, veronderstellen we, dat 
hij in 1571 na het overlijden van deken van der Hagen gekozen is maar door de 
koning niet benoemd tot deken. 
Dat hij de waardigheid van vice-deken heeft neergelegd, weten we ook enkel uit 
het feit, dat er tijdens zijn leven andere vice-dekens geweest zijn, zoals uit het ver-
volg zal blijken. 
Hij zal gestorven zijn in 1617, want in dat jaar wordt door de aartshertogen 
Judocus Boekaert, pastoor van Scherpenheuvel, in zijn plaats tot kanunnik 
benoemd) 32) 
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16. Laurentius Roose vice-deken ? 1606 
Ook kanunnik Laurentius Roose wordt de eerste keer vermeld bij de visitatie in 
1569 door bisschop Sonnius.133) Daar hij na Jaspar Vos genoemd wordt, zal hij na 
deze (1566) in functie getreden zijn. Wij speurden hem bij enkele particuliere 
transacties in het schepenprotocol van 1573 tot 1593 en als aanwezig in 1593 op 
het Caecilia-feest.134) 
Dat hij vice-deken geweest is, weten we slechts uit een paar vermeldingen van 
1606 en later.135) Ook in de stukken betreffende het door hem gestichte gasthuis 
wordt hij vice-deken genoemd.136) 
Hij is gestorven in 1606, want nog in dat jaar wordt door de aartshertogen Jan van 
de Rijt als kanunnik in zijn plaats benoemd.137) 

17. Jan Daems van Nuenen vice-deken 1606 - 1609 
Vanaf 1593 was Jan Daems van Nuenen residerend kanunnik in Oirschot, zoals op 
te maken is uit zijn verklaring bij de visitatie door bisschop Masius in 1608, dat 
hij toen 15 jaar resideerde.138) 
In 1605 deed hij een belangrijke schenking voor de bouw van de kapel van de H. 
Eik, nadat hij op voorspraak van Maria genezen was van een geheugenstoor-
nis.139) 
Hij was scholaster en werd na de dood van Laurentius Roose d.d. 1606.04.21 tot 
vice-deken gekozen.140) 
D.d. 1609.05.12 was hij, scholaster en vice-deken, als vertegenwoordiger van het 
kapittel in 's-Hertogenbosch, waar hem door bisschop Masius diens beslissing 
naar aanleiding van zijn visitatie werd overhandigd.141) 
Na de keuze en benoeming van deken Jan van den Hove zal Jan Dacms wel vice-
deken gebleven zijn, maar was hij niet meer de hoogste bestuurder van het kapit-
tel. 
Jan Daems, wonend op huize Groenberg, stichtte bij testament d.d. 1613.08.26 en 
codicil d.d. 1614.06.21 het naar hem genoemde gasthuis en stierf in 1614.142) 

18. Jan van den Hove deken 1609 - 1615 
Jan van den Hove werd kanunnik in Oirschot d.d. 1586.08.09 door ruil met Louis 
Manissier, alias Ludovicus Sexagius.143) 
Als resultaat van zijn visitatie in 1608 beval bisschop Masius d.d. 1609.03.16 aan 
het kapittel om een deken te kiezen en deze 25 mud rogge extra uit de kapittelin-
komsten toe te kennen.144) De kanunniken kozen de 78-jarige Jan van den Hove 
als deken, die ook door de aartshertogen benoemd werd.145) Keuze en benoeming 
zullen vóór 1609.05.12 zijn gerealiseerd, want bisschop Masius richtte zijn schrij-
ven van die dag aan 'deken en kapitter.146) Het kapittel traineerde echter met het 
toekennen van de 25 mud uit de kapittelinkomsten, zodat Jan van den Hove zijn 
ambt in feite nooit aanvaard heeft en het kapittel als een stuurloos schip laveer-
de.147) 
Bij de visitatie door bisschop Zoes d.d. 1615.07.14 bood de 84-jarige, ziekelijke 
en dementerende deken dan ook zijn ontslag aan, wat door de bisschop aanvaard 
werd.148) 
Oud-deken Jan van den Hove is in 1620 gestorven.149)  
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19. Wouter van Cuyck vice-deken 1615 - 1616 
Wouter van Cuyck, geboren ca. 1552, was een zoon van Gregoris Wouterszoon 
van Cuyck en Anna natuurlijke dochter van de priester Joost Beelaerts. Zijn vader 
stierf, toen Wouter nog jong was, en tot voogden over de kinderen werden 
benoemd secretaris Roeland van der Ameyden en Adam Aertszoon van Loon.150) 
Hij was vanaf ca. 1598 residerend kanunnik. In 1604 kreeg hij het beneficie van 
het Sint-Odulphus-altaar in de kerk van Best.151) In 1605 legde hij namens het 
kapittel een verklaring af betreffende de kerk van Wintelre.152)  
Bij de visitatie door bisschop Zoes in 1615 na het ontslag van deken Jan van den 
Hove werd d.d. 1615.07.14 Wouter van Cuyck door het kapittel met instemming 
van de bisschop tot vice-deken gekozen.153) Hij was toen 63 jaar oud en sinds 16 
jaar residerend kanunnik, wonend in huize Diest.154) 
Het was klaarblijkelijk de bedoeling van de bisschop, dat Wouter van Cuyck als 
overgangsfiguur zou optreden, totdat op aandringen van de bisschop door de her-
tog een deken benoemd zou worden, die de hervormingen, zoals bedoeld door het 
concilie van Trente, zou doorvoeren. 
Nadat deze benoemd was, trad Wouter van Cuyck in 1626 nog op als een der oud-
ste kanunniken met George Tulleman als bestuurder van het Amelryck-Boot-gas-
thuis.155) 
Onder de twee volgende dekens zou hij nog herhaaldelijk bij hun afwezigheid als 
vice-deken het kapittel leiden. In 1634 is hij gestorven.156) 

20. Frederik Havens 1616 - 1625 
In 1616 werd ten langen laatste de bedoeling van de Bossche bisschop, om in 
Oirschot een kapitteldeken te krijgen, die de Trentse hervorming zou doorvoeren, 
gerealiseerd door de benoeming van de Leuvenaar Frederik Havens.157) Er was 
echter nog niets geregeld betreffende het ontoereikende inkomen van de deken. 
Deken Havens kwam resideren in Oirschot,158) maar toen de regeling van zijn 
inkomen niet vlotte, kreeg hij van de bisschop verlof om voorlopig niet te reside-
ren.159) Het uitblijven van een regeling en het niet-resideren van Havens heeft 
jaren geduurd, zodat zijn benoeming in feite haar effect miste. D.d. 1621.01.02 
werd door het kapittel geconstateerd, dat deken Havens in 1616 zijn residentie wel 
begonnen was maar niet had doorgezet, en werd hij door het kapittel `foraneus' 
'niet-residerend' verklaard, zodat hij slechts de helft van zijn prebende zou krij-
gen.160) Op een of andere, ons onbekende, manier schijnt deze verklaring tot een 
oplossing geleid te hebben, want vanaf het winterkapittel van 1621 wordt deken 
Havens regelmatig als in Oirschot residerend vermeld.161) D.d. 1623.12.01 kreeg 
de aanwezige deken verlof van het kapittel, om twee maanden afwezig te zijn.162) 
Mogelijk heeft hij in deze tijd zijn vertrek naar Leuven voorbereid. In 1624 en ook 
bij het zomerkapittel d.d. 1625.05.14 was hij nog in Oirschot,163) maar in augus-
tus ruilde hij van functie met Adriaen Baeckx van Baerlandt en werd hij president 
van het collegium trilingue in Leuven, waar hij in 1648 als protonotarius apost-
olicus stierf.164) 

21. Adriaen Baeckx van Baerlandt 1625 - 1650 
Geboren te Mechelen in 1574 werd Adriaen Baeckx van Baerlandt in 1606 
benoemd tot president van het collegium trilingue (drietalig college: Latijn, Grieks 
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en Hebreeuws) te Leuven om dit vervallen instituut weer van de grond af op te 
bouwen. In 1609 werd de leerstoel Grieks en in 1612 de leerstoel Hebreeuws weer 
bezet. De gebouwen werden hersteld. Van februari tot augustus 1619 was Baeckx 
rector van de universiteit.165) 
Hij was een man van groot gezag, toen hij in augustus 1625 de functie van kapit-
teldeken van Oirschot aanvaardde. Dit is te proeven uit de betiteling die hem wordt 
gegeven in de notulen van de kapittelvergaderingen.166) 
D.d. 1626.02.06 werd door de hertog aan de deken een tweede prebende toege-
kend - zoals door de paus reeds in 1620 goedgevonden - vrijgekomen door het 
overlijden van kanunnik Volcardus Reys.167) 
In de eerste jaren heeft deken Baeckx geresideerd en zijn aandacht besteed aan het 
goed functioneren van het kapitte1.168) Wel was er in 1628 een kwestie tussen de 
deken en het kapittel over het betalen van jura voor zijn aanstelling, maar deze was 
spoedig opgelost, toen werd aangetoond, dat deze jura reeds betaald waren.169) 
Ook tijdens de belegering en de val van 's-Hertogenbosch schijnen er geen grote 
moeilijkheden geweest te zijn. In de jaren 1631 - 1633 hebben de Staten generaal 
echter getracht om de reformatie in te voeren in de Meierij en de uitoefening van 
de katholieke godsdienst onmogelijk te maken. In de notulen van het kapittel is 
d.d. 1631.12.01, 1632.12.01 en 1633.01.08 sprake van onmogelijkheid van dien-
sten in de kerk.170) In die tijd was deken Baeckx afwezig. In april en mei 1631 
werd hij door het kapittel `foraneus"niet-residerend' verklaard, omdat hij 4 maan-
den afwezig was in strijd met de statuten.171) Tot maart 1634 is hij afwezig geble-
ven.172) Intussen was in 1633 onder militair escorte een predikant geïnstalleerd in 
Oirschot, die echter geen Oirschotse toehoorders kreeg.173) In een processtuk uit 
1651 blijkt, dat deken Baeckx gevlucht is geweest naar het klooster van Peer.174) 
Wij vermoeden, dat dit slaat op deze jaren. 
Bij het zomerkapittel d.d. 1634.05.14 was deken Baeckx weer in Oirschot. Hij 
werd toen weer als residerend geaccepteerd, zonder dat dit een precedent zou 
mogen zijn.175) In oktober 1634 na de dood van vice-deken Wouter van Cuyck 
werd door het kapittel bepaald, dat de documenten van het kapittel, die tijdelijk in 
diens huis waren ondergebracht, weer in het kapittelarchief moesten worden 
geborgen. In diezelfde maand weigerden deken en kapittel te reageren op het bevel 
van de Staten generaal, om een derdedeel van de kapittelinkomsten af te dragen 
voor salarissen van de predikanten. In maart 1635 bepaalden deken en kapittel, dat 
er geen kerkelijke diensten meer mochten worden gehouden in particuliere huizen. 
De diensten in de kerk werden weer geregeld en er werd een inventaris opgemaakt 
van de bezittingen van kerk en kapitte1.176) 
Bij het zomerkapittel d.d. 1636.05.14 bleek deken Baeckx samen met kanunnik 
Tulleman gevangen te zitten in 's-Hertogenbosch. Na hun vrijlating besloten de 
kanunniken op 23 december 1636 om Oirschot te verlaten vanwege de retor-
sie.177) 
Uit de schaarse notities van de kapittelnotaris zullen we moeten besluiten, dat de 
kanunniken tussen 1636 en 1649 niet metterwoon in Oirschot hebben verbleven. 
In de jaren 1639 en 1640 werden door de kapittelnotaris, die daartoe blijkbaar 
gemachtigd was, enkele nieuwe kanunniken als residerend geïntroduceerd, zonder 
dat er andere kanunniken bij aanwezig waren.178) 
In 1645 is blijkbaar een kapittelvergadering gehouden in Brussel, waarvan de  
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besluiten - vermoedelijk vanwege te weinig aanwezigen - het jaar daarop in de 
kapittelvergadering d.d. 1646.05.14 te Turnhout ongeldig werden verklaard.179) 
Daar werd ook pastoor van der Veeken in zijn functie gehandhaafd voor het leven 
en besloten in 1647 het zomerkapittel weer te houden in Turnhout. Notulen daar-
van ontbreken echter. 

Na de vrede van Munster in 1648 konden de kanunniken niets anders doen dan 
zich neerleggen bij de naasting van het kapittel door de Staten generaal. Zij kon-
den toen weer in Oirschot verblijven, mits zij zich onthielden van alle openbare 
godsdienstuitoefening. D.d. 1649.03.18 waren deken en kapittel vergaderd in 
Oirschot, waar zij kanunnik Simon van den Broeck en rentmeester Daniel de 
Hoppenbrouwer afvaardigden naar Den Haag om de naasting van het kapittel met 
de Staten generaal te regelen,180) ofschoon het wel duidelijk was, dat er niets te 
onderhandelen viel en er slechts een dictaat opgelegd zou worden. Op de verga-
dering d.d. 1650.05.24 werd besloten, dat na het eventueel overlijden van de deken 
het kapittelarchief moest worden overgebracht naar het huis van Silvester 
Lintermans.181) 
Deken Baeckx stierf kort daarna op 24 juli 1650 en werd in Postel begraven.' 82)  

De usurpatoren 
In de akte van naasting van het kapittel van 1649 was bepaald, dat de oudste 
kanunnik, die gestudeerd had of studeerde, deken zou worden.183) Reeds het jaar 
daarop bewezen de Staten generaal, dat deze akte slechts een doekje voor het bloe-
den was ter camouflage van hun absolute willekeur. Na het overlijden van deken 
Adriaen Baeckx van Baerlandt benoemden de Staten niet de gereformeerde Jan 
van der Wijcke, die in 1649 kanunnik was geworden, maar de minderjarige 
Eustachius, zoon van hun medelid Cornelis van Bronckhorst, tot kanunnik en 
deken. 
Aan deze usurpatoren hebben wij in ons artikel van vorig nummer uitgebreid aan-
dacht besteed,184) zodat we hier zullen volstaan met een summiere vermelding van 
de gegevens betreffende hun persoon. 

22. Eustachius van Bronckhorst 1650 - 1697 
D.d. 1650.07.29 werd door de Staten generaal deze minderjarige zoon van hun lid, 
Cornelis van Bronckhorst, tot kanunnik en deken benoemd, terwijl zijn vader 
gemachtigd werd, om tijdens diens minderjarigheid zijn zoon te vervangen, waar-
na de vader d.d. 1651.06.03 in naam van zijn zoon als deken geïntroduceerd 
werd.185) Aangezien de deken ongeveer 600 gulden per jaar kreeg, heeft deze per-
soon in de 47 jaar dat hij dit inkomen opstreek, in onze waarde omgerekend een 
douceurtje van ongeveer 3 miljoen getoucheerd. 

23. Jacob Dirk Sweerts de Landas 1697 - 1758 
Naar het voorbeeld van de Staten generaal in 1650 meende Marten Christiaan 
Sweerts de Landas het zich wel te kunnen veroorloven, om zijn vijfjarige zoon, 
Jacob Dirk, na het overlijden van Eustachius van Bronckhorst d.d. 1697.04.10 tot 
kanunnik en deken te benoemen, waarvoor de Staten generaal d.d. 1697.04.30 hun 
goedkeuring gaven.186) 
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Deze benoeming, die evenals die van 1650, totaal in strijd was met de akte van 
naasting van 1649, wekte algemeen verzet onder de kanunniken, vooral van de 
zijde van de Oirschotse secretaris en vice-deken, Peter van Andel, die reeds meer 
dan 40 jaar kanunnik was, en van Gaspar Copes, die na hem als vice-deken in aan-
merking zou komen, maar ook van de familieleden van Marten Christiaan Sweerts 
de Landas. 
De gezamenlijke kanunniken hebben Peter van Andel wel als deken betiteld, maar 
noch deze betiteling noch het eenstemmige protest der kanunniken heeft iets uit-
gehaald, zodat Jacob Dirk Sweerts de Landas 60 jaar het riante dekensinkomen als 
bijverdienste heeft opgestreken. 
Bovendien werd hij na het overlijden van zijn vader ook nog patroon van het kapit-
tel, in welke kwaliteit hij in 1737 zijn 7 jaar oude jongste zoon tot kanunnik 
benoemde.187) De oudste kon als toekomstig patroon wel voor zichzelf zorgen. 

24. Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas 1758 - 1809 
Deze oudste zoon van Jacob Dirk wist inderdaad goed voor zichzelf te zorgen. 
Patroon geworden benoemde hij aanstonds zichzelf tot kanunnik en wist te bewer-
ken, dat de Staten generaal niet alleen deze benoeming goedkeurden, maar hem 
bovendien tot deken benoemden,188) zodat hij 50 jaar dit extra-inkomen heeft 
genoten. 
Als patroon benoemde hij in 1766 zijn minderjarige zoon, Jacob Dirk II, en in 
1797 zijn minderjarige kleinzoon, Jacob Lodewijk Jan Baptist, tot kanunnik.189) 

25. Pieter Bouwens 1809 - 1811 
Na het overlijden van Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas benoemde de 
weduwe van Pieter Bouwens sr. haar zoon, eveneens Pieter genaamd, tot deken, 
welke benoeming door de minister van Binnenlandse zaken werd goedge-
keurd.190) 
Als wij de stijl van de aantekening van deze benoeming vergelijken met die van 
voorgaande, zouden we kunnen concluderen, dat men voelde aankomen, dat er 
(door Napoleon) spoedig een streep gezet zou worden onder dit particulier pro-
fiteren. 

Nabeschouwing 
Aangaande de usurpatoren hebben wij in ons artikel over de patroons van het 
Oirschotse kapittel reeds een beoordeling gegeven. Wij beperken ons daarom hier 
tot die dekens die werkelijk als kapitteldekens of vice-kapitteldekens, anders dan 
tijdens de normale vacature, hebben gefungeerd. 
Het Oirschotse kapittel heeft vanaf de instelling van het dekenaat getracht, in con-
sequentie van de stichtingsakte, om de keuze van de deken in eigen hand te hou-
den en hield daaraan vast, ook als er een patstelling ontstond, doordat de hertog 
weigerde de gekozen kandidaat te benoemen. Dit in tegenstelling tot de kapittels 
van Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode, waar men zich meestal neerlegde bij de 
benoeming van een deken door de hertog, zodat daar dikwijls niet-residerende 
dekens fungeerden, waardoor de hertogen de bedoeling bij het stichten van het 
dekenaat krachteloos maakten. 
Van veruit de meeste Oirschotse kapitteldekens konden we aantonen, dat zij voor  
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hun keuze reeds kanunnik van het Oirschotse kapittel waren. De Oirschotse 
kanunniken kozen bij voorkeur een deken, van wie ze zo weinig mogelijk moei-
lijkheden verwachtten: iemand die zelf boter op het hoofd had (nrs. 4, 5, 9, 10, 12), 
iemand van wie men vanwege zijn hoge leeftijd geen krachtig bestuur meer kon 
verwachten. (nrs. 14, 15, 18) Soms werd de te kiezen deken gebonden door statu-
ten die tijdens vacatie van het dekenaat waren opgesteld. (1416, 1472) 
Concluderend kunnen we zeggen, dat de instelling van het dekenaat niet het effect 
heeft gehad, dat de hertog beoogde. 
De hervormingsmaatregelen van het concilie van Trente werden door de kanunni-
ken van het begin af stelselmatig gesaboteerd. De bisschoppen die deze hervor-
mingen moesten doorvoeren, hadden geen afdoende macht en waren te veel afhan-
kelijk van de medewerking van het wereldlijk gezag. Bovendien stonden ze zelf 
niet voldoende los van de misbruiken die gesaneerd moesten worden. 
Zelfs de twee laatste kapitteldekens die uiteindelijk door samenwerking van gees-
telijk en wereldlijk gezag benoemd werden (20 en 21) konden weinig bereiken, 
doordat de voorwaarden voor een krachtig functioneren niet toereikend waren, ter-
wijl ook de politieke omstandigheden in hun nadeel werkten. 

De laatste tijd is er nogal wat aandacht besteed aan de celibaatsbeleving van de 
priesters in de veertiende tot zeventiende eeuw. Wij dienen daarbij te bedenken, 
dat de celibaatsbeleving absoluut aan onze waarneming ontsnapt. Zelfs de over-
treding van het celibaat is historisch oncontroleerbaar. Practisch de enig contro-
leerbare celibaatsovertreding is het verwekken van kinderen. 
Van 18 kapitteldekens of vice-kapitteldekens, die het kapittel anders dan tijdens 
een normale vacture bestuurd hebben, menen we over voldoende gegevens te kun-
nen beschikken, om te kunnen oordelen, of ze al dan niet natuurlijke kinderen ver-
wekt hebben. Van deze 18 hebben 5 kinderen verwekt. Daarbij dienen we te 
bedenken, dat het na het concilie van Trente, ondanks de sabotage door de kanun-
niken, vrijwel ondenkbaar was, dat een kanunnik die kinderen had, tot deken ver-
kozen werd. 
Beperken we ons tot de tijd vóór het concilie van Trente, dan is ons bekend, dat 
van de 9 dekens of vice-dekens, over wie we voldoende gegevens menen te heb-
ben, er 5 kinderen hadden. 

Wat de twee dekens van de 'Leuvense hervorming' betreft, menen we, dat deken 
Havens zich op de situatie van Oirschot verkeken had, en dat deken Baeckx in de 
uitzonderlijk moeilijke omstandigheden voldoende soepelheid miste. 

Het functioneren van een kapittel is alleen te begrijpen tegen de achtergrond van 
de middeleeuwse driedeling: de burgers die werken, de adel die vecht en de gees-
telijkheid die bidt. 
In deze optiek is het Oirschotse kapittel met zijn vele geestelijken en fundaties een 
indrukwekkend bid-instituut geweest. 
Dat dit instituut niet volmaakt was, werd in die tijd gemakkelijker geaccepteerd 
dan in de onze. 
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1) 'G. prepositus de Orscot' treedt op in een verklaring over het patronaatsrecht van de 
kerk van Hoogeloon: A.A.T.,ch. nr. 55; H.P.H. Camps ed., Oorkondenboek van Noord-
Brabant tot 1312 1, 1, 's-Gravenhage 1979, nr. 136. 

2) A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode 
en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 207 e.v.; Camps, Oorkondenboek, nrs. 392, 
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3) J. Lijten, 'De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500', in Campinia jrg. 17 (1987), blz. 5 
- 30, met name blz. 11 - 14. 

4) Frenken, Documenten, blz. 247; Camps, Oorkondenboek, nr. 501. 
5) Camps, Oorkondenboek, nr. 621. 
6) Zie noot 4. 
7) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 387, fol. 35. 
8) " " "  " 84. 
9) Oirschots schepenprotocol van 1499, fol. XXIVbis 

vo. 
 1535, fol. XLI. 

10) Archief abdij Postel, charters Oirschot 7. 
11) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 362, R. nr. 44. 
12) " " "  " " , R. nrs. 52 en 53. 
13) " " "  " 160, R. nr. 59. 
14) " " "  " 398, R. nr. 73. 
15) Oirschots schepenprotocol van 1623, blz. 315 in een inliggende akte d.d. 1618.12.15. 
16) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 362, R. nrs. 94, 95 en 96. 
17) Afschrift in R.v.D.v.B., blz. 75 - 78. 
18) In het Oirschots schepenprotocol van 1467, fol. 24''O; 1482, fol. 26vO; 1497, fol. IIv° 
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19) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 365, R. nr. 104. 
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21) " 
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22) " 
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23) " 
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26) Parochie-archief Oirschot, ch. 1416.05.21. 
27) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 8, R. nr. 246; Frenken, Documenten, blz. 249. 
28) '... unacum magistro Gerardo de Heer, in curia nostra Leodiensi advocato ac canonico 

prebendato ecclesie predicte ...': zie noot 26. 
29) Arch. Tafel v.d. H. Geest Oirschot, ch. 1420.12.10. 
30) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 323, R. nr. 280. 
31) " ' " " 117, R. nr. 282. 
32) " 	"  " 75, R. nr. 289. 
33) Zie noot 30. 
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35) A.T.H.G.Oirschot, ch. 1426.04.22. 
36) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 117, R. nr. 290. 
37) " " "  " " , R. nr. 292. 
38) " " "  " 271, R. nr. 324; Frenken, Documenten, blz. 234. 
39) Juten, Concilium de Beke, blz. 29. 
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41) Frenken, Documenten, blz. 233.  
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44) A.M. Frenken, Genealogieën van eenige aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 

's-Hertogenbosch 1918, blz. 52. 
45) A.T.H.G.Oirschot, ch. 1396.02.20; 1396.02.28; 1396.05.13. 
46) Oirschots schepenprotocol van 1481, fol. 5. 
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48) Frenken, Documenten, blz. 182. 
49) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 143, R. nr. 409. 
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51) J. Lijten, ̀Oirschotse zoen-accoorden. A. Zoenen wegens doodslag', in Campinia jrg. 

12 (1982), zoen nr. 1, blz. 66. 
52) Lijten, Zoen-accoorden, Campinia jrg. 12 (1981), blz. 72. 
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54) Oirschots schepenprotocol van 1484, fol. 11. 
55) " " " 1471, fol. 14v°. 
56) Frenken, Documenten, blz. 255. 
57) Bannenberg, Frenken, Hens ed., De oude dekenaten 1, blz. 203. 
58) Bannenberg, Oude dekenaten 1, blz. 158. 
59) Oirschots schepenprotocol van 1488, blz. 265; 1489, fol. XXXVIIv°; Privé-archief 

deken W. Aarts, ch. 1496.10.26. 
60) Oirschots schepenprotocol van 1496, fol. XII. 
61) Lijten, Zoen-accoorden, Campinia jrg. 12 (1982), blz. 103. 
62) Oirschots schepenprotocol van 1488, fol. 27". 
63) " " " 1489, fol. XXXVIllv°. 
64) Frenken, Documenten, blz. 239. 
65) " " " 242. 
66) " " 245. 
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69) " " 188. 
70) " " 189. 
71) Oirschots schepenprotocol van 1494, fol. VIII. 
72) Het volgende is een beknopte samenvatting van de kwestie tussen het kapittel en Best, 

zoals die gedocumenteerd is in de volgende publicaties van mijn hand: 'Deken van 
Oirschot overvalt kerk van Best', in Campinia jrg. 11 (1981), blz. 33 - 42; 'Een 
parochie in wording. Best 1437 - 1553', in De comme geopend, Eindhoven 1983, blz. 
34 - 59; 'De stichting van de Oirschotse cantorij', in Campinia jrg. 24 (1994), blz. 3 -
17. 

73) Oirschots schepenprotocol van 1509A, fol. XL. 
74) " " " 1509B, fol. XIX. 
75) " " " 1502, fol. XVv°. 
76) " " " 1503, fol. XXXVIII. 
77) Frenken, Documenten, blz. 169. 
78) Oirschots schepenprotocol van 1503, fol. LII e.v. 
79) Lijten, Zoen-accoorden nr 17, Campinia jrg. 12 (1982), blz. 169 - 174. 
80) Frenken, Documenten, blz. 170. 
81) " "  " 174. 
82) Oirschots schepenprotocol van 1508A, fol. XXIVv°. 
83) " " " 1512B, fol. IX. 
84) " 1527, fol. XCV. 
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88) " 1534, fol. LXXXII. 
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96) Oirschots schepenprotocol van 1540, fol. LXXXII en LXXXIX. 
97) P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in 

en uit de kerken der provincie Noord-Brabant II, Utrecht 1924, blz. 111. 
98) Oirschots schepenprotocol van 1550, fol. LIXV O. 
99) " " " 1551, fol. XXI". 

100) " 	" 1552, fol. LXXXV. 
101) " 	" 1557, fol. XLV. 
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*** 75 jaar Veldhoven 

II. DRIEGEMEENTENPUNT VAN VELDHOVEN 

door Jacq. F.C.M. Bijnen 

Op 1 mei 1996 is het 75 jaar geleden dat de huidige gemeente Veldhoven bij wet 
tot stand kwam. 1 Mei 1921 werden de tot dan zelfstandige gemeenten Veldhoven-
Meerveldhoven, Oerle en Zeelst verenigd. De alzo nieuw ontstane gemeente kreeg 
de naam Veldhoven. De drie vroegere gemeenten grensden zodanig aaneen dat de 
nieuwe gemeente een compact grondgebied vormde. Vrij centraal binnen 
Veldhoven ligt een punt waar de grenzen van de voormalige drie gemeenten elkaar 
raken. Dit gezamenlijke oude grenspunt noemen we in het hiernavolgende het 
`Driegemeentenpunt van Veldhoven'. 

Kadastrale ligging van het Driegemeentenpunt 
Ons huidige kadaster is van Franse oorsprong. Het stamt uit de tijd die wij de 
Franse Revolutie noemen (1789-1793). Uit deze revolutie vloeide ook voort de 
inlijving, op 1 januari 1811, van de Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk. 
Hierdoor werden bij ons de Franse wetten, waaronder die betreffende het kadas-
ter, van toepassing. Onder de grote wetgevende en bestuurlijke veranderingen 
behoorde ook de indeling van het gebied in gemeenten. Het kadaster had de 
opdracht van elke gemeente een perceelsgewijs opgemaakte kaart te vervaardigen. 
Dit hield onder meer in het opmeten van iedere gemeente in al haar onderdelen. 
Allereerst moesten de grenzen van de afzonderlijke gemeenten, de zogenaamde 
delimitatie, worden vastgesteld. 
Deze vaststelling van de gemeentegrenzen, die meestal berustte op oude vaak door 
overlevering bekend zijnde dorpsgrenzen, gebeurde voor de drie gemeenten die nu 
Veldhoven uitmaken in 1826. 
In een proces-verbaal van gemeentegrensbepaling werden door de besturen van 
aan elkaar grenzende gemeenten de onderlinge grenzen vastgelegd.1 ) Waarna de 
eigenlijke kadastrale meting van een gemeente kon beginnen. 
Het verbaal voor de grens van Oerle met Veldhoven, opgemaakt 24 april 1826, 
vermeld met betrekking tot het betreffende `Driegemeentenpunt' :....tot aan de 
groote heerbaan van Oerle op Zeelst en welke heerbaan na(ar) het oosten de 
scheiding zal blijven uitmaken tot aan dat punt alwaar zij door een scheidpaal 
geteekend is ...... Het verbaal van Veldhoven met Oerle, is van gelijke datum en 
tekst. Het proces-verbaal van Oerle met Zeelst, evenals dat van Zeelst met Oerle, 
d.d. 13 april 1826 is in zeer algemene zin opgesteld, zonder gespecificeerde 
omschrijvingen. En de verbalen van Zeelst met Veldhoven en Veldhoven versus 
Zeelst, van 21 augustus 1826, geven over dit punt ook geen omschrijving. 
Hoewel drie gemeenten bemoeienis hadden met het betreffende raakpunt, was er 
klaarblijkelijk hij de aanwijzing hiervan een vanzelfsprekende eenstemmigheid. 

1921/1996 *** 
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Minuutplan 
Nu de gemeentegrenzen vastlagen kon de landmeter aan de slag om alle percelen 
op te meten en in kaart te brengen (minuutplans). Bekijken we nu de kadastrale 
minuutplans van elk van de drie gemeenten en leggen we die aaneen dan ontstaat 
een overzicht van de perceelsindeling. De situatie van de percelen rond het te loka-
liseren Driegemeentenpunt is weergegeven op afbeelding 1 en 2. 

Tegenwoordige situatie 
Bij de samenvoeging van 1921 bedroeg het inwonertal van de nieuwe gemeente 
Veldhoven 4.736 personen. In 1951 was het 10.900. 
Na 1951 komt in Veldhoven een grootschalige nieuwbouw van woningen op gang. 
Veldhoven gaat naar een periode waarin het de snelst groeiende gemeente van 
Nederland zou worden. Eerst komen er plannen om de oude dorpskernen uit de 
breiden. Maar in 1952 wordt al begonnen aan de uitvoering van een plan dat een 
gehele nieuwe wijk omvatte: d'Ekker. Daarna volgen de wijken Zonderwijk 
(1962), 't Look (1970), Cobbeek (1973), Heikant enzoverder. 
Onze belangstelling gaat uit naar de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk 't Look. 
Deze wijk is gebouwd op het grondgebied waar het bewuste `Driegemeentenpunt' 
ligt. 
Met het in uitvoering brengen van het bestemmingsplan 't Look verdwenen in het 
landschap de oude perceelsgrenzen. Een projectie van het kadastrale minuutplan 
op de situatie van het bestemmingsplan geeft de ligging van het Drie-
gemeentenpunt ten opzichte van de huidige bebouwing weer.2) (Zie afbeelding 3.) 
Hieruit blijkt, dat het betreffende punt ligt aan De Bleker, een zijstraat van de 
Ambachtslaan, zuidelijk van huisnummer 6. Ter hoogte van het bewuste punt, 
loopt een bewonerspad, dat aan de straatzijde is afgezet met een betonnen zuiltje. 
Dichtbij dit zuiltje ligt het gezamenlijk punt van de drie oude Veldhovense 
gemeenten. (Zie foto.) 

Nu het in mei aanstaande 75 jaar geleden is, dat de drie gemeenten werden ver-
enigd tot de gemeente Veldhoven, lijkt het zinvol aan die gebeurtenis van toen 
enige aandacht te schenken. De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven probeert, 
in het kader van het 75-jarig bestaan, dit oude gezamenlijke kadastrale grenspunt 
een symboolfunctie te geven van vruchtbaar bestuurlijk samengaan van de drie 
voormalige gemeenten. Het plan is om op deze plek in de stoeptegels een bronzen 
plaquette te leggen, die het exacte punt aangeeft en waarbij aan passanten hierover 
informatie wordt gegeven. 

NOTEN: 

1) Archief van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven: Proces 
Verbaal van Verdeling van het grondgebied van de gemeente Oerle, 1826; idem, 
Veldhoven en Meerveldhoven, 1826; idem, Zeelst, 1826. 

Afbeelding 1. 
Kadastrale situatie van de samengestelde minuutplans rond het raakpunt van de 
gemeenten Oerle, Zeelst en Veldhoven-Meerveldhoven. Oorspronkelijke situatie 
uit 1832. 

2) Archief gemeente Veldhoven: bestemmingsplan 't Look met toelichting, januari 1968. 
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Afbeelding 2. 
Plattegrond van Veldhoven, uit 1921, met daarbinnen de oude gemeentegrenzen. 
De oppervlakte van het dorp Meerveldhoven, oorspronkelijk behorend onder de 
gemeente Veldhoven-Meerveldhoven, is ook aangegeven. 
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Afbeelding 3. 
Tegenwoordige bebouwing met daarin geprojecteerd het raakpunt van de voor-
malige gemeenten die nu samen Veldhoven uitmaken. 
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III. KEMPISCHE CURIOSA 33 

WAS DE OIRSCHOTSE KANUNNIK 
GEORGE TULLEMAN 

EEN (KLEIN)ZOON VAN ALVA? 

door J. Lijten 

   

   

   

Op het zomerkapittel d.d. 1604.05.14 kondigde de nieuwbenoemde kanunnik 
George Tulleman zijn resideren in Oirschot aan. Hij wordt daar bij zijn eerste ver-
melding in Oirschot al `Tulleman' genoemd. Zijn officiële naam in Latijnse stuk-
ken `Toledanus' zal dus voordat hij in Oirschot kanunnik werd, al zijn omgevormd 
tot Tulleman. Waar hij vandaan kwam, of waar hij geboren was, blijft vooralsnog 
onbekend. Er is geen enkele aanwijzing, dat hij in Toledo geboren zou zijn. 
Vermoedelijk is hij in de Nederlanden geboren en heeft de naam `Toledanus' die 
hem officiëel werd gegeven, in de loop van de tijd de metamorfose tot `Tulleman' 
ondergaan, voordat hij in Oirschot kanunnik werd. 
Hij was enkel clericus en had geen enkele wijding ontvangen. Volgens de bis-
schoppelijke visitatieverslagen gedroeg hij zich weinig clericaal: hij droeg bonte 
kleding en zelfs wapens. Hij werd herhaaldelijk bestraft vanwege vechtpartijen en 
overtreding van het celibaat. Toen de bisschop hem ten einde raad een strafstudie 
oplegde, vertrok hij in plaats daarvan naar Rome, waar hij bij de pauselijke curie 
een vermindering van straf wist te verkrijgen. Hij zal dus machtige relaties gehad 
hebben, hetgeen hij ook in Oirschot af en toe liet doorschemeren. 
Een intrigerende vraag is, hoe hij aan de naam Toledanus kwam. Nu was het in die 
tijd gebruikelijk, dat ook natuurlijke kinderen hun naam aan hun vader ontleenden. 
Tevens is het bekend, dat meerdere machtige heren hun natuurlijke zonen in het 
Oirschotse kapittel onderbrachten. 
De enige personen in de Nederlanden, die vanwege de naam Toledanus als vader 
van Tulleman in aanmerking komen, zijn Alva, volledig genaamd don Fernando 
Alvarez de Toledo, hertog van Alva, die van 1567 - 1573 landvoogd der Neder-
landen was, en zijn zonen die onder hem als officieren gediend hebben. 
Hoewel Alva in een draagstoel met zijn leger naar de Nederlanden reisde, hoeven 
we hem niet als mogelijke vader uit te sluiten. Het is bekend, dat hij naast twee 
wettige zonen ook een natuurlijke zoon als officier in zijn gevolg had. 
Tulleman is bekend als vader van twee natuurlijke dochters, Catharina en Barbara, 
van wie Barbara gehuwd was met Jacob Jan Eyssen en in 1662 kinderen naliet, 
zodat er in onze contreien mogelijk nog afstammelingen van Alva rondlopen, niet 
wetend, aan wie zij hun heetbloedigheid te danken hebben 

   

   

Zo ziet de plaats waar het Driegemeentenpunt ligt er nu uit. 
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IV. MEDAILLE VAN ONZE LIEVE VROUW TER EIK 

VAN MEERVELDHOVEN 

door Jacq. F.C.M. Bijnen 

Al vele eeuwen komen in de maand mei van heinde en verre gelovigen naar 
Meerveldhoven voor de verering van Maria. Deze toeloop zorgt, maar zorgde 
vooral in de achter ons liggende tijd, niet alleen voor grote drukte in de kapel maar 
ook daarbuiten. Natuurlijk ontstond er een handel in allerlei zaken die de bede-
vaartganger zouden kunnen interesseren, bijvoorbeeld: devotionaliën, zoals 
Mariabeelden, vaantjes, prentjes, ansichtkaarten en medailles. 
Nieuw in 1909 kwam in de verkoop een medaille van O.L. Vrouw ter Eik. Dit klei-
nood was geslagen bij de firma Delauney et Partant et Samur (Frankrijk), naar een 
ontwerp van de Eindhovense edelsmid H. van Gardinge.* In een officiële over-
eenkomst had men het recht om de medaille te slaan overgedragen op de pastoor 
van Meerveldhoven. Hierbij was de bepaling opgenomen, dast de matrijs eigen-
dom zou blijven van de kerk, doch dat zij zou blijven berusten bij de firma 
Delaunay et Partant. De koster kreeg alleen het verkooprecht. Hij ontving hiervoor 
per verkochte medaille 3/4 cent. 
De medailles zijn geslagen in twee uitvoeringen: messing en aluminium. Het mes-
sing exemplaar kostte indertijd 3 cent, de uitvoering in alluminium 6 cent per stuk. 
Uitgegeven medailles waren steeds gezegend en aangeraakt aan het miraculeus 
beeld van Maria. 
De medaille heeft aan de voorzijde de afbeelding van het wonderbare 
Mariabeeldje met het opschrift `O.L. VROUW TER EIK BID VOOR ONS'. De 
keerzijde toont de parochiekerk zoals deze was in de periode 1888-1911. 
Omschrift: `GENADEOORD VAN O.L. VROUW MEERVELDHOVEN'. Zeer 
waarschijnlijk heeft de eerste produktie, totaal 100 gros (!), in de behoefte voor-
zien want er zijn geen aanwijzingen van een vervolgbestelling. 

* Klapper op de Memorialen van de parochie H. Lambertus te Meerveldhoven, door A.M.J.G. van 
Run, Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot. 

Met dank aan de heer W. Bazelmans, koster van de Lambertuskerk te Meer-
veldhoven, die nog in het bezit was van een medaille en deze aan mij schonk. 

Afbeelding van de voor- en keerzijde van de medaille van O.L. Vrouw ter Eik van 
Meerveldhoven. Aluminium uitvoering. Het oogje is afgebroken. Werkelijke afme-
tingen: breed 17,8 mm, hoog 21,0 mm, dik 1,0 mm. 
(Foto's: Jacq. Bijnen, Veldhoven) 
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V. 	KORTE LEVENSBESCHRIJVING VAN 
HENDRIK HENDRIK TOIRKENS 

TE OIRSCHOT (ca. 1585-1660) EN ZIJN FAMILIE 

door J. Toirkens 

Hendrik Hendrik Toirkens 
Hendrik Toirkens is vermoedelijk het oudste kind in het gezin van Hendrik Jan 
Toirkens en van Lijsken dochter Rutger Gevaert Willems van Ostade. 
Hij is te Oirschot geboren en aldaar gedoopt. Uit een getuigenverklaring die in het 
jaar 1641 voor schepenen van Oirschot wordt opgemaakt, wordt hij vermeld als 
zijnde dan 56 jaar oud, hij is derhalve rond 1585 geboren.') 

Zijn andere broers en zusters waren : 
1. Maaijke 

In augustus 1625 blijkt zij in Dendermonde te wonen, dan treedt in 
Oirschot Jan Michielsen voor haar op, die haar zaken afhandelt inzake de 
erfenis van haar vader.2) 

2. Goossen 
Hij komt weinig of niet voor in de Oirschotse archiefstukken. Zijn onder-
trouw vindt plaats te Oirschot op 11 mei 1636, het huwelijk op 20 mei 
d.a.v. Hij is dan ca. 30 jaar oud, zijn bruid is Oda Tilmans Wolfs (Claes), 
mogelijk afkomstig uit Hilvarenbeek of Moergestel. 
Bij de ondertrouw zijn de getuigen Petrus Verreijt en Henricus Toirkens, 
bij het huwelijk zijn dat Egidius Willems en Joannes Jorissen. Nadat hij 
zijn ouderlijke erfdeel in 1634 aan Henrick Henrick Toirkens heeft ver-
kocht en na dit huwelijk in 1636 zien we hem nauwelijks in de archief 
stukken van Oirschot meer terug. 
Hij machtigt op 3 april 1637 Aerd Slaets om geld in ontvangst te nemen 
vanwege de verkoop van een stuk land, daaruit meen ik te mogen aflei-
den dat hij dan definitief uit Oirschot is weggetrokken.3) 

3. Joorden. 
Hij komt tot het jaar 1629 een enkele maal voor in de Oirschotse archie-
ven, maar " verdwijnt " dan als het ware. 
Mogelijk is hij dezelfde als een te Duffel, vlakbij Antwerpen, wonende 
Joorden Toirkens, waarvan in het jaar 1634 aldaar een inventaris wordt 
opgemaakt. Diens weduwe is Catalijn Vermarien en er is vermoedelijk 
een zoon Jan. Qua tijdsbestek zou deze Joorden Toirkens te Duffel zeker 
degene kunnen zijn die uit Oirschot afkomstig is. Nader onderzoek zal 
zulks eventueel nog aan het licht kunnen brengen. 

4. Catelijn. 
In het jaar 1638 blijkt zij getrouwd te zijn met Andries Aerts van Hout en 
maakt dan haar testament op.4) Maar zij heeft bij Dirk N.N. (Dirk 
Willems van Beerse ?) eerder een tweetal natuurlijke kinderen verkregen, 
n.l. Hendriekske Dirks en Jan Dirks. 
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Van het gehele gezin Toirkens-van Ostade zijn dus alleen Henrick en zus Cathelijn 
in Oirschot achtergebleven. 

Waar woonde Hendrik Hendrik Toirkens 
In een Oirschotse schepenakte van augustus 1657 wordt vermeld dat hij iets voor 
1600 gedurende twee jaar bij Meester Dirk Toirkens heeft gewoond. Op dat 
moment was Henrick Henrick Toirkens ongeveer 13-15 jaar oud en het is waar-
schijnlijk dat Mr. Dirk Toirkens hen schoolonderricht heeft gegeven en gezorgd 
heeft dat hij een vak leerde. 
Mr. Dirk Toirkens was een ver familielid van Henrick Henrick Toirkens en was 
rond 1598 voogd over Jan Henrik Toirkens, deze laatste zijnde de grootvader van 
Henrik Henrik Toirkens. 
Het feit dat Meester Dirk Toirkens als notaris vaak openbare verkopingen hield van par-
tijen hout, zal zijn achter-achterneefje Henrik Henrik Toirkens als jongeling dikwijls 
genoeg van nabij hebben meegemaakt en deze ervaring kwam hem later goed van pas. 
In de zelfde akte van 16575) wordt ook vastgesteld dat Hendrik Hendrik Toirkens 
vanaf het jaar 1600 verder steeds onder Boterwijk heeft gewoond en in een ander 
gedeelte van dezelfde akte o.m. dat hij gedurende een reeks van jaren in een 
bepaald weiland onder Boterwijk sneppen ging zoeken. Daar werd in die tijd rede-
lijk veelvuldig op gejaagd, vaak met een roer (geweer). 
Het genoemde gebied, ter plaatse Boterwijk genoemd, ligt aan de westkant van 
Oirschot, richting van de kapel van de H. Eik aldaar. 

Zijn ooms en tantes van vaderszijde 
Hendrick Hendrik Toirkens had nog de volgende ooms en tantes, globaal geboren 

rond 1550-1560 : 
1. Peter Jan Toirkens 

Hij werd op ca. 50-jarige leeftijd in februari 1600 vermoord door Philips 
Jan Philips Stans en deze overleed op 5 februari. 

2. Jenneke Jan Toirkens 
Zij huwde met Laureijs Henrick Goijaerts van den Heuvel en woonde 
haar levenlang, ook als weduwe nog, in Oirschot onder Boterwijk, vlak-
bij het huis van Hendrik Hendrik Toirkens. 
In dit huwelijk worden de kinderen Joorden, Peter, Hendriekske, 
Marieke en Maijke geboren. 

3. Anna Jan Toirkens 
Zij was gehuwd met Johannes N.N. 

4. Maria Jan Toirkens 

Zijn ooms en tantes van moederskant (van Ostade) 
Zijn moeder Lijske was een natuurlijke dochter van Ruiger Willem Gevaerts van 
Ostade, welke Rutger was gehuwd met Aleit Henrick Goijaerts van Oudenhoven. 
Waarschijnlijk is deze Elisabeth van Ostade door vader Rutger van Ostade ver-
wekt bij Catalijn Dirck Aelbrechts. 
Dat zou verklaren waarom Henrick Henrick Toirkens en Aert Aertsen Aelbrechts 
in het jaar 1626 beiden als erfgenamen van Dielkcn Dirk Aelbrechts worden aan-
gemerkt.6) 
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Een andere (wettige) dochter van genoemde Rutger van Ostade was Cathalijn die 
gehuwd was met Jan Willem Snellaerts. 
In Oirschot leefden overigens rond die tijd verschillende andere van Ostade-fami-
lieleden, maar er waren geen verdere direkte ooms of tantes van moeders-kant. 

Zijn familieleden van zijn vrouwskant (van Bilsen) 
In het gezin van Meester Willems van Bilsen en Henriekske Michiel Henriks van 

de Schoot waren er, naast dochter Aleit, nog de volgende kinderen : 
1. Gerard van Bilsen 

Deze huwde met Truiken Corstiaans Cornelis Verrijt. Een van diens 
dochters vestigt zich in Antwerpen, een zoon van hen wordt poorter van 
den Bosch. 

2. Jan van Bilsen 
Hij huwde met Metken Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers. 

3. Frans van Bilsen 
Hij met Jenneke Goort Sterckmans.Naast zijn twee dochters Henriekse 
en Maria kreeg hij nog een natuurlijke dochter Metjen7). 

4. Michiel van Bilsen 
Hij huwt Catarina Jans Ar ens Roelof Robben (Katalijn Jan Ariaens). 

Zij zijn geboren in de periode tussen ca. 1575-1587, wanneer vader van Bilsen, die 
het beroep van basconter in de St. Peterskerk uitoefende, op 2 november 1587 te 
Oirschot aan de pestziekte overlijdt. 
Voor dochter Aleid zal er financiëel wel redelijk goed zijn gezorgd door haar 
voogden, in de jaren 1602-1605 wordt er een aantal keren een kapitaal door haar 
voogden uitgezet van f 50.-- tegen een rente van rond de 7 %, voornamelijk aan 
het corpus van Oirschot etc.8) Omgerekend in hedendaagse verhoudingen was dat 
een kapitaal van circa f 15.000,-- en dat op haar 17-20e levensjaar. 

Wanneer huwde hij 
Dat is niet exact vast te stellen, maar in het jaar 1614,9) Hendrik is dan ca. 29 jaar 
oud, wordt hij aangemerkt als zijnde op dat ogenblik gehuwd met Aleid van der 
Bilsen, ook wel Eiken genoemd. Zij was zoals hierboven al aangegeven, een doch-
ter van meester Willem Gerards van Bilsen, die in een enkele akte van het jaar 
1580 ook wel Fabri wordt genoemd en van Henriekske Michiel Henricks van de 
Schoot. 
Het lijkt aannemelijk dat Henrik Henrick Toirkens rond maart 1610 is gehuwd, er 
wordt dan een stuk grond aan hem overgedragen door zijn voogden, dat zou erop 
kunnen duiden dat, hij is dan 24 of mogelijk 25 jaar oud, zelfstandig eigendom 
kon verwerven. 
Als hij dan nog niet gehuwd was, maar b.v. pas in 1614, dan lijkt overdracht van 
een stuk grond nog niet direkt noodzakelijk te zijn geweest. 

Welke beroepen oefende hij uit 
Dat is uit allerlei aktes zeer duidelijk, hij was meester-timmerman, maar zijn bij-
baan als kerkmeester, heeft hem vaak direkt en indirect allerlei andere betaalde 
werkzaamheden m.b.t. de kathedrale Sint Peterskerk, de O.L. Vrouwekerk en de 
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kapel van de H. Eik in Oirschot opgeleverd. 
Die werkzaamheden hielden niet altijd verband met zijn eigen vak als timmerman. 
Dat kerkmeesterschap verwierf hij op 13 september 1628 als opvolger van Daniel 
Willem Smetsers die dan aan de pest was overleden.1°) Mogelijk was dit een 
gecombineerde funktie met die van rentmeester van het Beneficie van het 
Catharina-altaar in de St. Peterskerk, een enkele maal wordt in 1628 vermeld dat 
Henrick Toirkens ook rentmeester van dat Beneficie was. 
Daarnaast was hij in de jaren 1634 en 1635 rentmeester van het Beneficiaat van 
het St. Barbara altaar in de kerk van Oirschot.11) 
Gezien zijn redelijk veelvuldige reizen die hij maakte, achtte men hem blijkbaar 
wel bekwaam om allerlei zaken voor Oirschot te regelen, uit hoofde van zijn funk-
tic als kerkmeester : 
- In december 1628 naar Den Bosch op bezoek hij de Baron van Grobbendonk, 
overnachting te Cromvoirt 
- In 1629 een reis naar Den Bosch vanwege het aanwerven van timmerlieden 
aldaar voor de reparatie van St. Peterstoren te Oirschot. 
- In april 1629 naar Steensel voor aankoop van 1 eikenboom 
- In juli 1629 naar den Bosch om daar een altaar aan te kopen dat daar te koop was 
bij de Kruisbroeders. 
- In 1629 naar Den Bosch om een grote partij wijn te kopen. 
- In 1629 naar Den Bosch voor aankoop van 150 pond lood. 
- In 1629 bezichtiging van de torens van Ravensteijn en Boxtel 
- In 1630 reis naar Antwerpen om daar toortsen te kopen voor de St. Peterskerk 
- In 1630 naar Den Bosch om misbrood aldaar te kopen 
- In mei 1630 naar den Bosch 
- In augustus 1630 naar Den Bosch voor aankoop misbrood 
- In 1630 naar Eindhoven voor aankoop van H. Olie 
- In december 1630 naar Boxtel bij de orgelmaker 
- In september 1645 naar Gennep om daar een boom te kopen die moest dienen 
als as voor de grote klok in de St. Peterskerk. 

Na 1630 schijnt de reislust dus wat af te nemen, althans op papier, maar mogelijk 
was hij dan niet langer kerkmeester, doch zorgde nog wel vaak voor het onderhoud 
van de kerk te Oirschot. 
Soms lijkt het wel uit de kerkerekeningen of hij niets anders deed dan klokken ver-
hangen en de klepels omwikkelen. 
Zijn verdiensten bedroegen zo tussen de 18 tot 20 stuivers per dag, tegen een hui-
dige maatstaf omgerekend, zeg factor 250x, betekent dit een dagloon van zo'n 
f 225,-- tot f 250,--. Uitgaande van zeg 10 werkuren per dag, zou dit f 25,-- tot 
f 30,-- per uur hebben betekend. 
Rond 1610-1615 en later, hij is dan gehuwd en 25-30 jaar oud, zal hij als timmer-
man wel verschillende opdrachten in Oirschot op particuliere basis hebben ver-
richt. Zo is bekend dat hij in het jaar 1615 twee eikenbomen te Boterwijk heeft 
afgezaagd in opdracht van Herman Stokkelmans te Boterwijk en die in diens 
(nieuwe ?) huis verwerkte, welk huis in 1655 in bezit is van diens zoon Joorden 
Stockelmans.12)  
Maar het zal duidelijk zijn dat de meeste kleinere opdrachten niet op papier wer- 
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den vastgelegd zodat er verder vrij weinig over zijn werkzaamheden uit de perio-
de 1615-1630 bekend is. 

Een enkele keer ging een behoorlijke opdracht ook wel aan zijn neus voorbij. Zo 
werd in het jaar 1643 het vervangen van de 8-kantige ombouw rond de grote lin-
deboom op de markt in Oirschot, toen Vrijthof genoemd, aan een concurrent 
gegund, Hendrik had geoffreerd om voor f 16.- het werk aan te nemen.] 3) 
Als timmerman was hij vanzelf redelijk goed op de hoogte van kwaliteit en prij-
zen van het hout en was hij meerdere malen betrokken bij de openbare verkoop 
van kavels hout te Oirschot. 
In het jaar 1649 wordt hij ingeschakeld bij een advies over de verbouwing van de 
trapopgang van het Oirschotse raadhuis.") 
De akte handelt over het feit dat de pui, waarvan in de akte niet goed valt te ach-
terhalen hoe de constructie daarvan was, erg is vervallen en het is dan zo dat de 
benedendeur van het raadhuis, waarachter de gevangeniskelder zit, via de straat 
nog bereikbaar is. Van deze benedenverdieping is er echter vandaaruit geen ver-
dere toegang tot de verdieping daarboven en de tweede buitendeur voor de mid-
delste verdieping, is op dat moment niet meer bereikbaar, niet met een trapje of 
kan hoe dan ook niet bereikt worden via beklimming. Deze bovendeur reikt 10 en 
een halve voet boven de begane grond, zijnde ca. 3.10 meter. 
Naast Henrik Toirkens wordt ook het advies gevraagd van 2 meestermetselaars, en 
het is aannemelijk dat kort daarop de herstelwerken zullen zijn begonnen, waarbij 
Henrik als timmerman waarschijnlijk wel de nodige houtwerkconstructies voor 
zijn rekening zal hebben genomen. 

De kinderen in het gezin Toirkens-van Bilsen 
De volgende kinderen werden geboren, rond 1612-1620 : 
1. Elisabeth. 

Zij overleed op jonge leeftijd te Oirschot op 4 februari 1628. 
2. Guillelma. 

Zij werd genoemd naar de vader van zijn vrouw, Meester Willems van 
Bilsen. De voornaam Willem of Willemke kwam tot dan toe nauwelijks 
of niet voor in deze Toirkens-familie-tak. 
Guillelma huwde later te Oirschot op 23 augustus 1636 met Gerard 
Jaspers van Eijnsbergen, ook Blankaerts genaamd. 
De huwelijksgetuigen daarbij waren Petrus Verreijt en Walterus van der 
Stucken. De ondertrouw was eerder op 3 augustus en daarbij waren 
Petrus Verreijt en Lambertus van Boxmeer de getuigen. 
Zij verkreeg 2 kinderen : 
a. Dochter Elisabet, geboren te Oirschot en aldaar gedoopt op 12 sep-

tember 1640. Doopgetuigen daarbij waren Henricus Matthijssen en 
Heijlwigis Janssen. 

b. Zoon Gaspar, geboren te Oirschot en aldaar gedoopt op 15 september 
1644. Doopgetuigen daar bij waren Petrus Egidius Poirters en 
Johanna Godefridus Sterckmans. 
Willemke Toirkens overlijdt in februari 1652, haar man bijna een jaar 
later. 
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3. Aleijdis 
Zij overleed te Oirschot op 3 maart 1651. 

4. Dimphna 
Zij overleed te Oirschot op 21 augustus 1655. 

5. Henriekske. 
Bij haar ondertrouw resp. huwelijk in Oirschot op 22 november 1633 
resp. 22 december 1633, waren Cornelius Eekerschot en Henricus 
Adriaans (van der Rijt) resp. Joannes Lenards en Heribertus Henrix haar 
getuigen. 
Deze Jonker Evert Evert van Ammelroij was een der 4 kinderen van 
Jonker Evert van Ammelroij senior welke laatste in Oirschot woonde en 
van Maijke dochter van Natael Vos. 
Op 17 maart 1635 wordt te Oirschot een kind van het echtpaar van 
Ammelroij-Toirkens gedoopt, n.l. Evert van Ammelroij. Bij de doop-
plechtigheid in de St. Peterskerk waren de doopgetuigen Joannes Peeters 
en Petronella Theodorus van Ostaden. 
Henriekske Toirkens krijgt, nog gehuwd zijnde, een natuurlijk kind van 
Johannes Adriaan Leijten, dit kind een zoon Henrick, wordt te Oirschot 
gedoopt op 20 juni 1641. Moeder Henrikske is dan ca. 25-30 jaar jong. 
Bij de doop van zoontje Henrick Toirkens (Leijten) zijn de doopgetuigen 
Gerardus Jansen en Joanna Laureijssen. Deze laatste zou wel eens 
Jenneke Toirkens kunnen zijn, een tante van haar, die gehuwd was met 
Laureijs Henrik Goorts van den Heuvel, deze zou dan wel een erg hoge 
leeftijd van ca. 85 jaar hebben gehad. Genoemde Henrick Leijten huwt 
later met Anneke dochter Vraeijs Peter Vraijsen van den Heuvel. De 
vraag is of genoemde Henrica Toirkens niet nagenoeg in het kinderbed is 
overleden. Op 24 juni 1641 overlijdt te Oirschot een Henrica Toirkens, 
niet nader aangeduid, vier dagen na de geboorte van eerder genoemd 
onwettig kind. Henrica Henrica Toirkens is te Oirschot doopgetuige op 
21 november 1635 bij de doop van Theodorus Peeters, zoon van Petrus 
Gijsbert Peters en Maria Theodoris, de andere doopgetuige is Everardus 
Eekerschot. Zij wordt daar als enige keer vermeld als Henrica Henrikus 
Toirkens. 

Onduidelijk is waarom geen van de kinderen van Henrick Henrick Toirkens, 
althans niet in de doopboeken vastgelegd zijnde, in de St. Peterskerk te Oirschot 
werden gedoopt, maar dat "euvel" kwam vaker voor, diverse andere, met name 
bekende kinderen van andere Oirschotse gezinnen blijken ook niet altijd in de 
doopboeken te zijn vastgelegd. 

Zijn bezittingen 
Niet eenvoudig te traceren, maar de volgende zaken zijn hieromtrent wel te mel-
den . 
In het jaar 1616 verkrijgt hij samen met zijn zus Catharina middels de erfelijke 
verdeling van de ouderlijke goederen een hofstede en daarbijgelegen grond, gele-
gen te Boterwijk aan de Kruisstraat aldaar») Later verkoopt zus Catharina haar 
erfdeel daarvan aan Henrick Toirkens. Ook de erfdelen van de andere kinderen 
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worden door Hendrik gekocht zodat het ouderlijk erfgoed te Spoordonk weer 
terug in een enkele hand is gekomen. 

In het jaar 1641 verkoopt hij een huis met schop, hofstad, tuin en boomgaard aan 
Aert Gerits Verheijden.16) Dat betrof de goederen vanwege Henriekske van der 
Schoot die gehuwd was met Willem van Bilsen, derhalve de erfelijke goederen 
van zijn vrouws kant. Die goederen lagen onder Boterwijk, daarbij was ook een 
stuk land genoemd de Voortekker. 

In datzelfde jaar wordt hij vernoemd als bezitter van een huis en hof en aangren-
zend land, groot 4 lopenzaad (ca. 6000 m2) te Boterwijk, naast het erf van Henrick 
Jan Erffven, aan de ene kant en het ene eind, aan een kant grenzend aan het erf van 
Pauwels Joosten en het andere einde grenzend aan de gemeenschappelijke straat. 
Er is een boomgaard bij en het wordt dan geschat op een waarde van f 1000.- 17) 

Bij het afstand doen van het vruchtgebruik in 1651 gaat het om hetzelfde huis en 
aangelegen erven, te Boterwijk, thans gelegen naast het erf van Sr. Silvester 
Lintermans aan de ene kant en Pauwels Joosten aan de andere kant, aan het ene 
einde Hendrik Daniels de Hoppenbrouwer en aan het andere einde de gemeen-
schappelijke straat. 
Verder betreft het in 1651 een koewei genoemd de Moesten, naast Jan Peters 
Verhoeven aan de ene kant en Daendel Peters van Mierde aan de andere kant, met 
het ene einde grenzend aan het erf van de Markies van Deinze en het erf van het 
Jan Daems gasthuis. Dit zijn dus duidelijk de ouderlijke goederen. 

Het overlijden van zijn ouders 
Zijn vader, Henrik Jan Toirkens is in het jaar 1603 nog in leven, mogelijk nog een 
aantal jaren daarna ook nog, maar op 1 maart 1610 is er sprake van de minderja-
rige kinderen van wijlen  deze Hendrik Jan Toirkens.18) 
Lijsken van Ostade is in ieder geval veel ouder geworden, zij wordt nog in een akte 
te Oirschot vernoemd in 1616. Zij had daarvoor haar huis vanaf 1613 verhuurd 
voor 4 jaar en woonde daar nog enige tijd in een kamertje. Bij de erfdeling in 1616 
is er sprake van dat moeder Lijske nog een fruitboom van haar keuze mag gebrui-
ken en men moet haar jaarlijks wat turf en dakstro leveren. 
Volgens de zelfde erfdeling in 1616 hadden zijn ouders wel een testament opge-
maakt, welk testament overigens nog niet werd gevonden. 
Het zou kunnen dat een van de beide ouders, waarschijnlijk vader Henrick Jan 
Toirkens, rond 1609-1610 een periode lang een medische behandeling heeft gehad 
van Sijlvester Lintermans, de geneesheer/chirurg van Oirschot, er wordt door Jan 
Erf Gevaerts en Henrick Henrick Toirkens in februari 1612 beloofd om een bedrag 
van f 26.15.- te zullen gaan betalen. 
Maar het kan ook een medische behandeling zijn geweest voor een van de broers 
of zusjes van Henrick Henrick Toirkens.19) 

Zijn overgang naar de gereformeerde religie 
Voor een persoon die een reeks van jaren als kerkmeester of fabrieksmeester fun-
geerde in de Rooms Katholieke kerk en daarbij ook nog enkele jaren rendant was 
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van de beneficies van het St. Catharina en het St. Barbara altaar, moet het voor de 
Oirschotse bevolking wel een vreemde gewaarwording zijn geweest te vernemen 
dat hij rond 1652, qua tijdstip althans volgens een Oirschotse akte van mei 
1652,20) tot de hervormde religie was overgegaan. Sinds 1648 was de Sint 
Peterskerk in handen van de protestanten en hij zal mogelijk vanwege de kost-
winning naar het andere geloof zijn overgaan. In juni van dat jaar worden alle pau-
selijke ornamenten uit de St. Peterskerk te Oirschot weggehaald, Hendrik Hendrik 
Toirkens werd daar zelf ook voor ingeschakeld.21) 
Uiteraard kan hij ook om principiële redenen de katholieke religie vaarwel hebben 
gezegd, maar dan nog wel op 67-jarige leeftijd ? 

Het overlijden van Aleit van Bilsen en Hendrik Toirkens 
In het jaar 1647 blijkt uit een notariële akte opgemaakt in Oirschot dat Aleit van 
Bilsen dan nog in leven is.221 Ze is dus zeker minimaal 62 jaar oud geworden. 
Wanneer ze echter precies is overleden is onduidelijk. In het jaar 1657 wordt 
Henrick Henrick Toirkens vernoemd als weduwnaar van Aleit.23) Ook van 
Hendrik Toirkens is zijn overlijden niet gevonden, maar de datum kan wel onge-
veer worden benaderd. Hij woonde waarschijnlijk vanaf 1651 niet meer onder 
Boterwijk, hij deed dan afstand van het vruchtgebruik van zijn goederen, maar 
woonde nadien in de hertgang van de Kerkhof. Dat zou ook verklaren waarom zijn 
dochter in 1655 wonend in deze hertgang van de Kerkhof overlijdt en hijzelf als 
getuige optrad bij een akte voor notaris Leermakers, die ook in de Kerkhof woon-
de, in het jaar 1656.24) 
Hij moet zeker de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, getuige het feit dat hij in het 
jaar 1660 nog in een notariële akte wordt genoemd,25) overigens wordt hij daarin 
op 73 jaar geschat. 

NOTEN 

N.b. Transscripties van de betreffende akten zijn opgenomen in de publikatie 'Het gezin van 
Hendrik Toirkens en Aleit van Bilsen te Oirschot (ca. 1585-1660)', door H.J.M. Toirkens, 
aug. 1995. 

1. R.A. Oirschot, inv. 191 ,31-12-1641 
2. R.A. Oirschot, inv. nr. 152, 01-03-1627, blz. 87 
3. R.A. Oirschot, inv. nr. 162, 03-04-1637, blz. 156 
4. R.A. Oirschot, inv. nr. 163, 23-10-1638, blz. 445 en 446 
5. Not. Archief Oirschot, inv. nr . 5102, 31-08-1657 
6. R.A. Oirschot, inv. nr. 151, 02-02-1626, blz. 254 en 255 
7. R.A. Oirschot, inv. nr. 168, 03-03-1643, blz. 91 t/m 96 
8. R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 12-12-1602 blz. 47 en idem maart 1604, blz. 405 en 406 
9. R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 13-10-1614, blz. 227 t/m 229 
10. R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 13-09-1628 
11. R.A. Oirschot, inv. nr. 187, 05-01-1635, blz. 5 en 5 verso 
12. Not. Archief Oirschot , inv. nr . 5099, 08-06-1655 
13. R.A. Oirschot, inv. nr. 195, 27-02-1643, blz. 1 
14. Not. Archief Oirschot , inv. nr. 5096, 01-05-1649, folio 77 t/m 79 
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15. R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 24-02-1616, blz. 208 t/m 211 
16. R.A. Oirschot, inv. nr. 166, 28-03-1641, blz. 186 t/m 188 
17. R.A. Oirschot, inv. nr. 191, 31-12-1641 
18. R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 01-03-1610 
19. R.A. Oirschot, inv. nr. 147, 23-02-1612, blz. 32. 
20. Not. Archief Oirschot, inv. nr. 5108, 02-05-1652, folio 27 en 27 verso 
21. Kerkerekeningen St. Peterskerk, uitgaven 1648, 29-06-1648, folio 53 recto 
22. Not. Archief Oirschot, inv. nr. 5094, sept. 1647, folio 128 t/m 130. 
23. Not. Archief Oirschot, inv. nr. 5133, 15-11-1657 
24. Not. Archief Oirschot, inv. nr. 5062, 20-10-1656, folio 57 en 58 
25. Not. Archief Oirschot, inv. nr. 5103, 31-05-1660 
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