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VOOR DE. TWEEDE MAAL: TEN -GELEIDE! 

Inderdaad voor de tweede maal, want op 2 april 1971 schreef ik 
het eerste, naar aanleiding van het verschijnen van "CAMPINIA" 
nummer 1. 

Vandaag, 5 maart 1976, is het een en twintigste mimer gereed 
gemaakt voor de drukker en wordt het eerste lustrum van "CAMPINIA" 
daarmee een feit. 

Een echt heuglijk feit, mag ik gerust schrijven, want het tijd-
schriftje verschafte aan meer dan duizend geabonneerde lezeressen 
en lezers in ieder geval lering en vermaak en bovendien nog aan 
een niet te tellen aantal verborgen meelezenden. 

U zult begrijpen dat ik blij ben met deze zo gelukkige ontwikke-
ling van het "huisorgaan" van ons streekarchivariaat. Proficiat! 

Dat op zaterdag 8 mei 1976 ter ere van dat eerste lustrum onze 
"CAMPINIA-DAG en ARCHIEFDAG" in Oirschot zeer moge slagen is 
mijn vurige wens! 

Oirschot, 5 maart 1976 

Mr. H.K.J.M. CAPPErII 
Voorzitter Streekarchiefcannissie 
Noord-Kempenland 

Uitgeversrecht: Streekarchivariaat Noord-Kempenland 

N.B. Op schriftelijk verzoek kan toestemming tot overname 

worden gegeven. 



Geachte abonnee, 
I NHOUD 

De eerste vijf jaren van onze periodiek zijn thans verleden tijd. 
Dit feit betekent op zichzelf niets bijzonders. Maar de gestadige 
groei door deze eerste vijf jaren heen en de nog steeds toenemen-
de belangstelling voor ons blad binnen en buiten de Kempen hebben 
ons doen besluiten, het eerste lustrum enigszins te accentueren 
door een bescheiden feestuitgave, waarin wij nu eens willen afwij-
ken van het normale patroon en gerenommeerde figuren uit de Bra-
bantse archiefwereld aan het woord laten. 
In de loop van dit jaar zal de alfabetische index op de eerste 
vijf jaargangen van Campinia gereedkomen, waardoor de twintig af-
leveringen van deze periodiek tot een handig naslagwerk zullen 
zijn geworden. Volgens onze schatting zullen de komende vijf jaren 
misschien een nog groter rendement opleveren. Voor heemliefhebbers 
en onderzoekers van diverse pluimage wordt hiermede een respekta-
bele historische dokomentatie voor plaats en streek opgebouwd. 
Wij willen de wereld van vandaag inderdaad dienen met gegevens van 
gisteren. De oude archieven - en hiermede bedoelen wij zowel de 
geschreven archieven alsook de bodemarchieven en de stenen archie-
ven of monumenten - zijn voor ons modernen van grote betekenis. Ge-
baseerd op de historische evolutie van de menselijke maatschappij 
kunnen wij in onze eeuw van de computer verder op de weg van ont-
wikkeling in de goede zin van het woord. Moge ook onze periodiek 
tot deze heroriëntatie in de nabije en verdere toekomst een beschei-
den bijdrage leveren. 
In ons inleidend woord bij de twintigste aflevering van Campinia 
hebben wij U geattendeerd op de door ons te organiseren archiefdag 
van 8 mei a.s.. Wij willen U hierbij thans officieel uitnodigen, 
deze eerste lustrumviering van Campinia met ons in Oirschot te 
willen doorbrengen. Ingesloten doen wij U toekomen een desbetref-
fend inschrijvingsformulier, dat wij gaarne zeer spoedig, door U 
ingevuld en getekend, terug zouden ontvangen. Tevens treft U hier-
bij het programma aan van 8 mei a.s.. Ter voorkoming van eventuele 
vergissingen of teleurstellingen zullen wij 8 mei a.s. op het 
marktplein te Oirschot een inlichtingentent plaatsen, waar U bij 
aankomst een deelnemerskaart zal worden uitgereikt. hij heten U 
allen hartelijk welkom. 
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1. DE DAKPANNEN VAN DE VELDWACHTERSWONING 

(door de heer P.A. Gondrie te Best) 
(vervolg) 

Hkoe ging het nu verder? 
Er werd in die tijd blijkbaar veel sneller gehandeld dan tegenwoor-. 
dil;. Op 28 oktober al is in de vergadering van burgemeester en wet-
houders aan -de orde "Adres van C. Beerens, H. van Heesewijk en de 
Poorter den Raad door Ged. Staten toegezonden om daarop te dienen 
van bericht en raad". Het is het stuk, dat de burgemeester in zijn 
verdedigingsrede op 25 oktober in zijn geheel reeds heeft aange-
haald. Daags daarna, op 29 oktober dus, komt de Raad in spoedeisen-
de vergadering bijeen. 
Wethouder van de Meulengraaf geeft te kennen, dat er in het stuk 
veel onwaarheden voorkomen en zegt naar aanleiding van het gespro-
kene door. Van Abeelen, die de voorzitter de hand boven het hoofd 
houdt, dat geen spreker hem uit de gedachte praat, dat de burge-
meester er niets van heeft geweten. 
De voorzitter is niet voornemens in deze zaak veel te spreken. Het 
lid van de Spijker wijst op enkele onjuistheden in het geschrift 
van adressanten. 
Hel lid Suetens houdt vol, dat er iets achter steekt, waarom niet 
eerst de burgemeester, de aannemer en de opzichter zijn gehoord, 
alvorens het besluit tot schorsing te nemen. 
Wethouder Róche ontkent dit ten stelligste. In de vergadering van 
burgemeester en wethouders had hij overigens al gesteld zijn eed 
getrouw te zijn gebleven en niet anders gehandeld. te hebben, al wa-
re het zijn eigen broeder geweest. 
Hel lid. van de'Ven heeft een rapport opgemaakt naar aanleiding van 
hel adres van Beerens c.s.. Hij overhandigt dit, verzoekt voorle-

ing hiervan en opname in de notulen. 
Hierin wordt het eigenmachtig handelen van Beerens om de 130 pannen. 
die er te kort waren van de kalkloods van van Heeswijk te nemen, 
neer in twijfel getrokken. Ook de datum van oplevering van de veld-
wachterswoning is een twistpunt, volgens adressanten 15 december, 
volgens het bestek 18 september. 
Er is een verklaring van de gemeenteopzichter van Heeswijk, dat de 

en 4e termijn waren verschenen, maar volgens het bestek mocht 
de le termijn pas worden uitbetaald, wanneer het gebouw geheel was 
opgeleverd. 
In het rapport verklaart de raad pertinent, dat er met de bewuste 
';chorsing hij hem geen boos opzet heeft voorgezeten en dat hij heeft 
gemeend te moeten handelen, zoals plicht en geweten zulks vorderden. 
ondanks de protesten van de voorzitter wordt dit rapport waarin de 
geloofwaardigheid van het adres van Beerens c.s. sterk in twijfel 
wordt getrokken; aanvaard als advies aan Gedeputeerde Staten. Tegen 
stemden wederom de leden Suetens en van Abeelen. De voorzitter ont-
houdt zich van stemming en wenste het volgende in de notulen te 
nacm opgenomen: 

BRABANTSE KOFFIETAFEL, 

BROODSOORTEN: Ronde Boerenmikken 

Roggebrood 

Ronde Boerenkrentenmikken 

Bestellen 

VLEESSOORTEN: Gerookte boerenham 

Zult 

Koud gekookt vet spek gesneden 

Ringen gerookte worst in stukken 

Reusel vet 

VERDER: Kaasrepen 

Peperkoek 

Roomboter 

Zout 

Mosterd 

Suiker 

Melk - onbeperkt 

Koffie - onbeperkt 

Thee - onbeperkt 

PRIJS: f 10,-- per persoon 
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" dat ik, zover het mij als voorzitter, niet als lid van den Raad 
veroorloofd is, wensch te protesteren tegen de gegeven inlichtin-
gen, bericht en raad en alleen als Voorzitter de notulen en de te 
geven inlichtingen aan Ged. Staten zal ondertekenen." 
Nog was hiermede deze onverkwikkelijke zaak in de raad niet afge-
daan. 
In de raadsvergadering van 6 november diende een schrijven van Ge-
deputeerde Staten met 12 bijlagen, naar aanleiding van de schorsing, 
met verzoek om daarop te dienen van bericht en raad. 
De burgemeester leest een verklaring voor, waarin hij nog eens uit-
drukkelijk constateert hetgeen hij in de vorige vergaderingen als 
Zijn grieven naar voren heeft gebracht. 
Alvorens tot behandeling over te gaan wordt een drietal bijlagen 
van de brief van Gedeputeerde Staten voorgelezen, waaronder een 
adres van W. Swinkels en Zn., dat de burgemeester zich inlaat met 
de levering van ijzerwaren in de gemeente Best aan de landbouwers 
door zijn aanstaande schoonzoon, de heer Batenburg te Princenhage. 
Het punt van het niet tijdig thuis bézorgen van de oproepingsbrief-
jes voor de raadsvergadering van 16 oktober binnen de daarvoor 
wettelijk gestelde termijn, houdt de gemoederen van de raadsleden 
nogal bezig. De voorzitter roept de veldwachter op als getuige, 
deze heeft namelijk deze briefjes per fiets rondgebracht. 
Het aanwezige publiek leeft danig mee. Op een gegeven moment ont-
staat er zoveel rumoer, dat de voorzitter om stilte verzoekt met 
het dreigement anders het publiek te doen verwijderen. 
Ten slotte wordt er een motie in stemming gebracht, waarin gehoord 
de inlichtingen en gezien de schrifturen, waaronder een exemplaar 
van de Eindhovensche Courant van 26 oktober, de raad zijn reeds 
eerder uitgesproken oordelen nog eens uitspreekt, zijn besluit van 
16 oktober ten tweedenmale handhaaft en Gedeputeerde Staten ver-
zoekt in overeenstemming met dit besluit te willen handelen en ver-
der alle zodanige maatregelen te willen nemen, welke hem nuttig en 
oorbaar zullen voorkomen. 
Tegen deze motie stemmen wethouder van de Meulengraaf (dit was niet 
te verwachten) en de leden van Abeelen en Suetens. Daar het lid van 
de Spijker wegens ziekte afwezig is, zijn er eveneens 3 stemmen 
voor 
De stemmen staken. De voorzitter stelt - overigens ten onrechte -
dat de raad nu een ander voorstel zal moeten doen. 
Na enig geharrewar wordt vervolgens op voorstel van het lid van 
Abeelen met algemene stemmen besloten de motie in haar geheel mede 
te delen aan Gedeputeerde Staten, met vermelding dat deze door de 
raad is verworpen. 
Een zeer merkwaardige besluitvorming, die naar het mij voorkomt, 
uniek is in het Nederlandse gemeenterecht. 
Aan het slot van deze vergadering legt de burgemeester nog een ver-
klaring af, waarin hij met de grootste gerustheid en het volste 
vertrouwen op volkomen rehabilitatie van zijn persoon de beslissing 
van Gedeputeerde Staten afwacht. 
In de raadsvergadering van 15 januari 1910 valt dan voor de laatste  

maal het doek. 
De voorzitter deelt mede: 
"een schrijven van H.H. Ged. Staten d.d. 16 dec. '09 G. No. 279, 
waarbij wordt medegedeeld, dat zij geen termen hebben gevonden, om 
het geschorste raadslid Dobbelaere, wiens verdediging zij gehoord 
hebben, van zijn lidmaatschap van den Raad vervallen te verklaren 
en dat mitsdien zijne schorsing als raadslid bij dezen wordt opge-
heven." 
Deze mededeling wordt ... voor kennisgeving aangenomen. Men had 
elkaar blijkbaar niets meer te zeggen. 

II. DE HARDE WEG VAN STRIJP NAAR ZEELST 

(door A.L.G.M. van Agt) 

Spottenderwijs hoort men oude mensen nog wel eens zeggen, dat de 
dorpen in de Kempen vroeger alleen 's winters over de harde weg te 
bereiken waren (als het hard genoeg gevroren had). Hoe Strijp een 
harde weg kreeg naar het buurdorp Zeelst en de grote buur Eindho-
ven, moge uit het volgende relaas blijken. * 
Op 4 februari 1872 kreeg de burgemeester van Strijp een brief van 
zijn ambtgenoot van Vessem, waarin deze mededeelde, dat er bij de 
gemeentebesturen van Vessem, Oost-, West- en Mdddelbeets en Zeelst 
een plan bestond tot de aanleg van een grindweg van Middelbeers over 
Vessem, Wintelre en Zeelst naar Eindhoven. Op dat moment was het nog 
mogelijk, het tracé Zeelst-Eindhoven over Strijp te laten lopen, 
mits Strijp bereid was deel te nemen in de kosten. Zo niet, dan zou 
aansluiting gezocht worden op de bestaande provinciale weg Eindhoven-
Reusel ter hoogte van Blaarthem. 
Met voortvarendheid bracht de burgemeester van Strijp het plan reeds 
op 13 februari in de gemeenteraadsvergadering ter tafel. Veel ent-
housiasme was er niet, getuige het besluit, om aan de burgemeester 
van Vessem te antwoorden, dat Strijp "niet ongenegen is eenigsins en 
zoo veel mogelijk in de kosten bij te dragen, dewijl de financiën 
der gemeente niet toelaten groote uitgaven te doen." 
Naast Strijp was uiteraard ook Eindhoven als belanghebbende gemeente 
over let plan benaderd. Hier zat men al met een plan, de zeer slech-
te verbinding Eindhoven-Strijp te verbeteren. De nieuwe plannen voor 
een rechtstreekse verbinding Eindhoven-Zeelst over Strijp kwamen dus 
goed van pas. Naar goed gebruik werd er een speciale commissie inge-
steld. Deze stelde aan Strijp een traject voor, uitgaande van de 
H. Geeststraat, over de Strijpse Gender en het Belgisch spoorlijntje 
in de richting van Schouwbroek. 

* Over deze weg is veel kaartmateriaal aanwezig op het Eindhovens 
gemeente-archief. 
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Op 9 maart 1874, ruim twee jaar na de kennisgeving van de burgemees-
ter van Vessem, vergaderden delegaties uit de gemeenteraden van Strijp 
en Eindhoven over het plan. Aan Strijp werd een snelle beslissing ge-
vraagd.. Die bleek moeilijk tot stand te komen, zelfs nadat ook daar 
een speciale commissie in het leven geroepen was, Op 3 juni dringt de 
burgemeester van Eindhoven bij Strijp nog eens aan op een beslissing, 
maar het hielp weinig. Pas in de raadsvergadering van 14 oktober 
wordt, mede naar aanleiding van een request van een zestal vooraan-
staande Strijpenaren, besloten, dat men voorkeur heeft voor de pro-
ciale weg naar Middelbeers boven de oorspronkelijk voorgestelde "com-
municatieweg" naar Eindhoven, doch dat bij het uitzetten van het tra-
cé wellicht rekening kon worden gehouden met laatstgenbemde. 
Een week later, op 22 oktober, komt een nieuwe brief van de burgemees-
ter van Vessem in Strijp aan, waarin deze mededeelt, dat Oerle niet 
mee wil doen, wat hij niet zo erg vindt, want het zou immers een omweg 
van minstens een half uur betekenen. Wel vraagt hij nog eens contact 
op te nemen met Zeelst, want doet Zeelst niet mee, dan ligt het hele 
plan in duigen. Als stok achter de deur wijst hij er nog op, dat er 
ook een plan bestaat voor een weg van Bergeijk over Eersel, Duizel, 
Hoogeloon en Vessem naar Middelbeers. Zodra die weg tot stand komt, 
heeft Vessem een verbinding met Tilburg en alsdan minder belang bij 
een verbinding met Eindhoven! Het Strijpse contact met Zeelst heeft 
tot resultaat, dat Zeelst reeds op 30 oktober aan Strijp antwoordt, 
dat het genegen is mede te werken en als de kosten niet te hoog wor-
den, ook mede te betalen. Ook Oerle is door de dreiging van de weg 
Eersel-Middelbeers kennelijk wakker geworden, want het schrijft een 
gelijksoortige brief aan Strijp op 4 november. 
Op 16 februari 1875 vindt ér weer een gemeenschappelijke vergadering 
plaats van de Eindhovense en Strijpse commissies. Door de gemeente-
raad gemachtigd, deelt de burgemeester van Strijp mede, dat Strijp 
voor een nieuwe weg, mits over een door Strijp gewenst traject, wel 
f 1.000,-- over heeft. De "communicatieweg" die parallel aan de Bel-
gische spoorlijn zou moeten lopen, kon dan wel aangesloten worden 
aan dé nieuwe weg. Eindhoven ging zijn plannen daarop aanpassen en 
op 22 september volgt een vergadering voor het aangeven van de juiste 
plaats van de Genderbrug en de spoorwegovergang. 
Twee jaar lang horen we dan niets meer over het plan, tot op initia-
tief van de burgemeester van Zeelst in Eindhoven een vergadering 
wordt belegd in het koffiehuis bij Piet van de Ven (Hotel Stad Rot-
terdam) op 27 februari 1877. Hier waren de gemeenteraden aanwezig 
van Zeelst, Eindhoven, Strijp, Oerle, Wintelre, Vessem en Middelbeers, 
Het traject Eindhoven-Strijp-Zeelst wordt er vastgesteld en besloten 
wordt aan de opzichter Ouwerkerk van de provinciale waterstaat op-
dracht te geven, tekeningen, bestek en kostenbegrotingen op te maken. 
Deze komt op 12 maart naar Strijp om de zaak op het raadhuis te be-
spreken. Op 4 juni is Ouwerkerk gereed. De kosten van een klinkerweg 
zijn geraamd op f 225.000,--, een alternatieve begroting voor een 
deels klinker-, deels grindweg beloopt de som van f 120.000,--. 
Op 23 juni volgt een vergadering in Eindhoven van de betrokken ge-
meenten over de kostenverdeling over de gemeenten. 

-5- 
Intussen had het plan voor een verbinding van de nieuwe weg van Mid-
delbeers over Zeelst naar Blaarthem ook voortgang gemaakt. Op 12 
maart 1878 komt er dan ook bij het gemeentebestuur van Strijp een 
request binnen van verontruste inwoners. Zij stellen "dat Gestel 
reeds uitmuntend geweegd is en de weg over Strijp een aanmerkelijk 
korter traject zal vereischen". Hun voorstel is, dat een commissie, 
desnoods te benoemen uit de burgerij, er bij de commissaris des ko-
nings op zou Moeten aandringen "zijne hoge goedkeuring aan het daar-
stellen van den weg van Gestel alsnog te willen onthouden". Nu is 
het duidelijk, dat een definitieve beslissing moet worden genomen. 
De gemeenteraad van Strijp komt met spoed bijeen op 16 maart. Na 
langdurige beraadslagingen wordt uiteindelijk besloten over de kwes-
tie te stemmen, waarbij 4 stemmen v66r en 3 tegen worden uitgebracht. 
Besloten wordt, samen met Zeelst in Eindhoven te gaan praten, over 
wat nu te doen staat. In deze bijeenkomst wordt besloten aan de pro-
vincie een subsidie van 80% te vragen in de kosten van onteigening 
van de voor de weg benodigde grond, de aanleg en het eenjarig onder-
houd van de weg. Al op 8 april krijgt Strijp het door Eindhoven op-
gestelde subsidieverzoek ter medeondertekening toegezonden. 
Na nog wat op en neer geschrijf tussen Eindhoven, Strijp en de pro- 
vincie wordt op 17 juli 1879 door Provinciale Staten besloten tot 
een bijdrage van 70% in de door Eindhoven en Strijp te maken kosten 
tot een bedrag van hoogstens f 34.490,-- voor de aanleg van: 
"1. een klinkerweg van de Vrijstraat te Eindhoven, beginnende bij 

het huis genaamd "De Vijf Ringen" (nu: hoek Keizersgracht-Kleine 
Berg) en vandaar lopende over de Gender (nu: Willemstraat) in de 
richting van het Schouwbroek onder Strijp, volgende het zogenaam-
de Schouwbroek naar Zeelst in aansluiting aan de aldaar aan te 
leggen kunstweg van Gestel over Zeelst, Oerle, Wintelre en Ves-
sem naar Middelbeers; 

2. den parallelweg of zijtak langs den spoorweg Eindhoven-Luik en 
den staatsspoorweg (nu: Gagelstraat en Mathildelaan) tot den 
rijksweg te Eindhoven (nu: Denier)." 

De kosten van onteigening bleven ten laste van de gemeenten. 
Als voorwaarde werd nog gesteld, dat de bestrating van de weg met 
inbegrip van de kantlagen een doorgaande breedte zou hebben van 
33 meter. Nu moest nog de grond aangekocht.of onteigend worden langs 
het traject door Strijp, dat beschreven staat als "te beginnen voor-
bij het huis "Het Ketje" op het Schouwbroek om vervolgens den groten 
weg langs de kerk (nu: Strijpsestraat), den molen over den Heuvel en 
den kortsten groten weg tot het Zeelstersche Schoor (nu: Zeelster-
straat) te volgen." 
Op 31 mei 1883 vond de aanbesteding van het gedeelte op Strijps 
grondgebied plaats. Op 30 juni 1885 werd de weg aan de provinciale 
waterstaat opgeleverd, ruim 13 jaar na de brief uit Vessem. 
Dit was de lange weg naar de harde weg van Strijp naar Zeelst. 
De kosten voor Strijp bedroegen rond f 21.000,--. Men verkocht een 
drietal inschrijvingen werkelijke schuld, besteedde het batig slot 
van de rekening 1882 eraan, en sloot een geldlening van f 16.000,--. 
De aflossing zou worden gevonden uit verkoop van bossen. 



....De Ochdphuskerk
. .. 

Ons dorp ligt in het grensgebied 
van Meierij en Kempen, . 
Veel oude schoonheid heeft het ni 
geen gracht valt er te dempen. 
Geen middeleeuwse romantiek, 
alleen wat oude hoeven, 
Al is ons dorp dus niet uniek, 
't is goed om er te toeven. 

't Heeft geen museum noch kaste 
maar wèl veel nieuwe huizen, 
En hier en daar, niet al te veel, 
kapellekes met kruisen. 
Ze horen in het brabants land, 
zoals langs weg en greppels, 
de oude wilgen hand in hand 
staan met de hoge peppels. 
De industrie heeft hier geen rook 
of stank op haar geweten. 
En laten wij de heide ook 
en bossen niet vergeten. 
De lucht is er nog puur en schoor 
waar kan je dat beleven? 
Het antwoord is al heel gewoon 
want dat kan Best je geven. 
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III. HET TUMULT TE BEST, 18 OKTOBER 1666 

(door H.M.B. Jacobs) 

Voorspel  

De financiële situatie der heerlijkheid Oirschot was in de zeven-
tiende eeuw zeer slecht. In 1665 berekende een commissie uit de Raad 
van State - welk lichaam zorg moest dragen voor de belastinginning 
in de Generaliteitslanden en dus ook in Oirschot - dat de heerlijk-
heid een schuldenlast had van ruim f 47.000,--, een voor die tijd 
bijzonder hoog bedrag. De commissie was tot deze berekening gekomen 
op grond van gegevens, welke door de magistraat van Oirschot ver-
strekt waren. De door de meerderheid der regeerders van Oirschot 
gesuggereerde oplossing om uit deze betalingsmoeilijkheden te ge-
raken, werd door de commissie overgenomen: 
a. de verkoop van gemene gronden aan particulieren 
b. een extra-belasting, door elk der gehuchten van de heerlijkheid 

op te brengen (1). 
De vergunning om tot verkoop van gemene gronden over te gaan werd 
verleend in een resolutie van de Raad van State d.d. 16 oktober 
1665. 
Op 13 september 1666 werden per gehucht de geërfden aangewezen, die 
de te verkopen percelen zouden moeten aanwijzen. Alleen de drie ge-
huchten Aarle, Verrenbest en Naastenbest weigerden de geërfden aan 
te wijzen (2). 
Reeds eerder hadden deze gehuchten zich verzet tegen de verkoop van 
percelen uit het Besterbroek, waarvan ook nu weer een gedeelte ver-
kocht zou worden. De verkoping van 1654 hadden zij kunnen stilzet-
ten door een proces aan te spannen voor de Raad van Brabant. Als re-
den voor hun weigering om stukken van het Besterbroek te laten ver-
kopen voerden zij toen aan, dat dit geen gemene grond van de hele 
heerlijkheid Oirschot was, maar uitsluitend eigendom van de drie ge-
huchten. Als bewijs voor deze bewering legden zij een door notaris 
Henrick Leermakers geauthentiseerde kopie over van een vidimus van 
de deken der St.-Pieterskerk van Oirschot d.d. 24-9-1414, van een 
charter d.d. 24-6-1305, waarin hertog Jan II van Brabant aan de ge-
huchten Aarle, Best en Gunterslaar een stuk grond verkocht "tusschen 
den paele geheeten gemeynelyck die Laecke ende de straete in Heer-
beke gheleghen ... " (3). Verder legden zij nog een simpele kopie 
over van een charter d.d. 20-1-1465, waarbij Philips de Goede, her-
tog van Bourgondië, van Brabant en Limburg etc. bovengenoemde ver-
koop bekrachtigde. In dit charter werden de grenzen nog wat nader 
aangeduid: " ...  beginnen ter plaetschen geheyten ter Laecken, van 
daer totter Schedeeycken, van daer op Schatcuyl aen dye gemeyne 
heerstraete, ende streckende alsoo tusschen dyeselve paelen.t'Oir-
schotwnert aen ...." (4). 
Dit proces tegen de schepenen en regeerders van Oirschot was in 1666 
nog steeds niet beëindigd. Een reden te meer dus voor de geërfden 
der drie gehuchten om tegen de voorgenomen verkoop van 1666 in ver- 
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zet te komen. 

De 18e oktober  (5) 

Op deze dag zouden in het Besterbroek enige percelen verkocht wor-
den door de rentmeester-generaal der domeinen, mr. Gijsbert Pieck 
van Thienhoven. 
's Morgens vroeg werden de bewoners van Best gewekt door tromge-
roffel. Toen -de rentmeester-generaal en de regeerders van Oirschot 
op het Besterbroek kwamen, vonden zij dan ook de bewoners der dor-
pen gereed om de verkoping tegen te houden. Hendrick van Esch, vor-
ster van Oirschot, kreeg bij de "Malckersteeghde opt Broeck" de op-
dracht om een officieel protest voor te lezen, dat hem vervolgens 
door Peter Nahuys, stadhouder van de kwartierschout, werd afgenomen 
met de opmerking "dat hy tselve soude bewaeren tot dat hy daer co-
pye van hadde". Zonder verder acht te slaan op dit protest trok het 
gezelschap nu verder het Broek in naar de "Roeyreyt", waar de ver-
koping zou geschieden, gevolgd door een grote menigte, door alle 
getuigen geschat op ongeveer 500 personen, mannen, vrouwen en kin-
deren. Allen waren gewapend met "knippelen, gaffelen, roers ende 
ander geweer .....  
Zodra het eerste perceel werd afgetekend, begon men vanuit de me-
nigte te werpen ".... eerst met aerde kluyten, oock peerde ende 
koeyermis, ende daernaer met kleppels ende oock steenen, welcke 
nootsakelyk expres moeten mede genomen syn, vermits aldaer int 
Broeck geene te vynden syn Al gauw moesten de rentmeester- 
generaal en zijn gezelschap uitwijken, maar dit had alleen tot ge-
volg dat de regen van stenen, knuppels, etc. heviger werd. Ook de 
koets waarin de rentmeester-generaal zat, werd aangevallen "omme 
die omverre te smyten. Ende als Peter van Naehuys, stadthouder, te 
peerde sittende, opte geene die naest wende carre waeren aenreet 
om de karre tontsetten ende daerom eenighe onder de voeten raecten, 
dat de tumultuanten den gemelten Naehuys is aangevallen ....". De 
stadhouder slaagde er inderdaad in de koets van de rentmeester-
generaal gelegenheid te geven om weg te komen, maar raakte zelf 
aan het achterhoofd gewond, zodat ook hij moest vluchten. Toen hij 
bij de al ver verwijderde koets van de rentmeester-generaal aan-
kwam en zich daar liet verbinden, kreeg de menigte de kans om dich-
terbij te komen. Opnieuw moest men in een razende galop voort. Maar 
"de carre ontrent een clootworp weeghs inde voorsz. Bodemsteede in-
gevlucht synde is omgevallen ....". Voor de inzittenden was dit bij- 
zonder onplezierig, want "den heere rentmeester Pieck syn Ed. 
arm ende schouder seer jannerlyck geforseert ende geborsten ende 
het been van synen knecht inde tinklauw soodanich vermoorselt dat 
aen syn herstellinghe ofte ten minsten den ganck seer getwijffelt 
wordt ....". (Later zou de heer Pieck van Thienhoven schadevergoe-
ding en smartegeld eisen.) Niettemin kwam men weg, maar de voerman 
die de gewonde rentmeester naar Oirschot bracht, was minder geluk-
kig. Zijn kar werd 's nachts volledig vernield: 
Na het verdwijnen van de overheidspersonen was de pret voor de 
dorpsbewoners snel afgelopen. Wel verbrandde men nog het stro, dat 
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uit de omgevallen koets afkomstig was en riep men de vertrekkenden 
nog scheldwoorden en dreigementen na, maar men had bloed gezien en 
liet het daar verder bij. 

Naspel  

De zaak was echter nog niet afgelopen. Wat de dorpelingen gedaan 
hadden, was oproer, verzet tegen de overheid en dus een misdaad te-
gen de majesteit van de staat! Zo'n misdaad viel niet onder de com-
petentie van de plaatselijke rechter, de schepenbank, maar van de 
hoogste rechter, de Raad van Brabant, die in 's-Gravenhage zetel-
de (6). Op 11 november 1666 willigde de Raad van Brabant het ver-
zoek in van het Officie-Fiscaal (wij zouden zeggen het Openbaar Mi- 
nisterie) om "apprehensie van ...  de principaelste belhamels ende 
oorsake van de seditie ende publycq gewelt geschiet tot Best ...." 
(7). De advocaat-fiscaal en de procuretir-generaal kregen dus bevel 
om de aanvoerders van de rel te arresteren en naar Den Haag over te 
brengen. Dit gebeurde met behulp van soldaten uit het garnizoen van 
's-Hertogenbosch. De advocaat-fiscaal bracht hierover rapport uit 
aan de Raad op 20 november 1666. In dit rapport zette hij omstandig 
uiteen, dat hij negen personen, waaronder één vrouw, had gevangen 
genomen en deze snel door Den Bosch had geleid naar een schip dat 
al klaar lag. Tevens dat er nog moeilijkheden waren geweest met de 
schepenen van Den Bosch, die meenden bij uitsluiting van alle ande-
re rechtbanken bevoegd te zijn om te oordelen over misdaden, die in 
de Meierij gepleegd waren. Hij (de advocaat-fiscaal) was ondan ks 
hun protest afgevaren en had bij aankomst in Den Haag de gevangenen 
op de Voorpoort (nu de Gevangenpoort) laten brengen (8). De beslis-
sing in dit geschil met Den Bosch viel ten voordele van de Raad  van 
Brabant uit, toen de Staten Generaal, als hertog van Brabant, op 30 
juni 1667 - overeenkomstig het advies van de Hoge Raad van Holland, 
Zeeland en Westfriesland - verklaarden dat " .... de kennisse ende 
judicature van de voorsz saecke gelaten sal werden, gelyck die ge-
laten werd mits desen, aenden gemelten Raede van Brabant ...." (9), 
Het proces was intussen al begonnen en wel onmiddellijk na aankomst 
van de gevangenen. Het vooronderzoek leverde kennelijk geen over-
tuigend bewijs van de schuld van deze gevangenen op. Immers, bij 
tussentijds vonnis van 11 december 1666 ontsloeg de Raad van Brabant 
acht van de negen gevangenen uit het arrest, evenwel onder de ver-
plichting de gevangeniskosten te betalen en bij de eerste oproep 
weer te verschijnen. Op grond van deze beslissing kwamen op 13 decem-
ber vrij: Nicolaes Santegoes en zijn beide zoenen Jan en Lámbert, 
Laurens Ariensz. van Roy en zijn vrouw Neesken Teunisdr., Jan Pe-
tersz. van Dormalen, Jan Kemps alias Henske, en Lambert Andriesse 
van de Sande. Alleen de oud-schepen Joorden Joosten van de Waerden 
moest vooralsnog in arrest blijven (10). 
Na dit snelle begin bleef de zaak echter slepen, mede doordat 
eerst beslist moest worden op de verzoeken van Ferdinant van Merode, 
halfheer van Oirschot, van de schout van Oirschot, en van de nieuw 
benoemde Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch, Willem van Raes-
feit, om samen met het Officie-FisCaal te mogen optreden. 
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Pas op 11 november 1667, dus ruim een jaar na de bovenomschreven 
gebeurtenissen, kwam het einde. Toen namelijk willigde de Raad van 
Brabant een verzoek in van de gekommitteerden van Aarle, Verren-
best en Naastenbest, om een definitief einde te maken aan alle 
procedures, die de advocaat-fiscaal had aangespannen zowel tegen 
de drie gehuchten tesamen als tegen afzonderlijke inwoners. In hun 
rekest verklaarden de gekommitteerden zich bij voorbaat te zullen 
onderwerpen aan de uitspraak van de Raad. In zijn vonnis verklaarde 
de. Raad al die procedures voor geëindigd, mits de drie gehuchten 
binnen zes weken de reeds gemaakte proceskosten zouden betalen -én 
een boete van f 4.000,—; Ook Joorden Joosten van de Waerden, die 
toen nog gevangen zat, zou vrijgelaten worden zodra de boete be-
taald was. Hij zou echter gedurende één jaar na zijn vrijlating 
niet in de heerlijkheid Oirschot mogen komen (11). Als pleister op 
de wonde kreeg hij 10 jaar later een uitkering krachtens een be-
sluit van de schepenen en regeerders van Oirschot d.d. 20-12-1676. 
Deze uitkering "tot discretie, taxatie ende moderatie vande here 
sijn hoch Ed. ende de regerders der vryheyt Oirschott ...." moest 
door de drie gehuchten betaald worden (12). 

Noten:  

1. Streekarchivariaat Noord-Kempenland. Oud-archief Oirschot (O.A.) 
nr. 1034 (voorlopige nummering) 

2. O.A. nr. 2217 

3. Rijksarchief in Noord-Brabant. Archief Raad van Brabant (RvB), 
losse civiele processtukken, dossiernr. 55 (voorlopige numme-
ring) stuk E 1 

4. Idem, stuk E 2 

5. Het hele verhaal over de 18e oktober is gedistilleerd uit de 
getuigenverklaringen, gevonden in RvB, dossiernr. 1078 

6. H.M.B. Jacobs, Inleiding op het archief van de Raedt ende Leen-
hove van Brabant ende Landen van Overmaze. 's-Hertogenbosch 1975, 
blz. VIII 

7. RvB, nr. 135, blz. 558 

8. Idem, blz. 560 - 564 

9. Idem, blz. 570 - 571 

10. RvB, nr. 741, folio 251 - 251v°  

11. Idem, folio 268 - 269 

12. O.A., nr. 488 
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IV. HET CONFLICT TUSSEN OIRSCHOT EN 'S-HERTOGENBOSCH OVER DE 
AANLEG VAN DE STRAATWEG 'S-HERTOGENBOSCH - BEST IN 1741 (1) 

(door J.A.M. Hoekx) 

In 1740 was 's-Hertogenbosch een centrum van handel en verkeer. 
Het scheepvaartverkeer uit Holland en de andere provincies ont-
moette hier het landverkeer uit Luik, de Oostenrijkse Nederlanden, 
Duitsland, enz.. 
De wegen van de Meierij verkeerden echter in zeer slechte staat. 
Toen nu in Luik plannen waren ontwikkeld om een straatweg aan te 
leggen naar.Hasselt en verder in de richting van de Noordelijke 
Nederlanden, te weten ofwel in de richting van Breda, dat evenals 
's-Hertogenbosch een verkeerscentrum was, ofwel in de richting 
van 's4lertogenbosch, besloot de Bossche stadsregering op 23 juli 
1740 zelf over te gaan tot de aanleg van een straatweg, die zou 
aansluiten op de weg van Luik naar Hasselt. Met Luik werden af-
spraken gemaakt en op 3 februari 1741 werd door de Staten-Generaal 
het octrooi verleend om in een rechte lijn een casseijweg te mogen 
aanleggen van het einde van de Vughtersteenweg, langs het fort 
Isabella naar Vught en vandaar naar Boxtel, hetzij direkt, hetzij 
over het gehucht Breukelen, en dan zoveel verder naar Eindhoven 
als de magistraat van 's-Hertogenbosch ten nutte van de stad nodig 
zou oordelen. 
De straatwegcommissie ging met voortvarendheid te werk. Begin april 
waren de berekeningen en metingen van de weg van 's-Hertogenbosch 
door Boxtel, het Besterbroek en Eindhoven tot op de Stratumse heide 
gereed. 
In Oirschot voelde men zich door dit Bossche projekt bedreigd. Door 
Oirschot liep immers in de 18e eeuw een der voornaamste verkeers-
aders van Luik naar 's-Hertogenbosch en nu liep men de kans van.de  
handelsweg verwijderd te raken en zo een stuk welvaart te verlie-
zen. Toch werd er van de kant van Oirschot niet erg snel gerea-
geerd. Blijkens een schrijven d.d. 11 mei van de heer en regentén 
van Oirschot, gericht aan de Bossche president-schepen Martini (2) 
was hen pas op 22 april gebleken in welke richting de weg zou gaan 
lopen. De Oirschotse lezing van de gebeurtenissen op 22 april en 
hun verdere argumenten en voorstellen laat ik hierna volgen: 

-- Gebeurtenissen op 21 en 22 april 

Op 21 april 's avonds ontvingen de regeerders van Best vanuit Eind-
hoven een brief van de gekommitteerden van 's-Hertogenbosch om van 
hun kant gekommitteerden te zenden naar de grens van hun jurisdic-
tie en wel op zaterdag 22 april om 9.00 uur om daar regelingen te 
treffen betreffende het wegruimen van bomen en houtgewassen op de 
plaats waar de weg zou worden aangelegd. Kwalijk werd genomen, dat 
de heer en het corpus van Oirschot niet waren aangeschreven en de 
korte termijn, waarop men was uitgenodigd. Uit achting voor de 
Bossche magistraat kwamen heer en afgevaardigden van'Oirschot om 
13.00 uur toch op de afgesproken plaats. Daar waren geen gekommit- 
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teerden te zien, maar wel een hoop volk uit Acht met bijlen en an-
dere materialen op weg naar Best. Door deze werklieden in hun rij-
tuig achterna te rijden troffen ze de gekommitteerden "omtrent de 
campen van Best". Tijdens de begroeting bleven de werklieden door-
werken. Ze hadden reeds een flink gedeelte schaarhout en eikebomen 
omgekapt. Kwaad geworden riep de heer dat ze moesten ophouden met 
werken. De Bosschenaren werden terzijde geroepen en erop gewezen, 
dat bij tijdige waarschuwing aan de juiste instantie en overhandi-
ging van het octrooi en een ruwe schets van de loop van de weg, 
taxatie had kunnen geschieden van datgene, wat weggeruimd moest 
worden. Nu was door de "rouwe" arbeiders de schade zowel ten aan-
zien van de opgaande bomen als ten aanzien van het koren "waar dat 
volk maar doorliep" veel groter. De Bossche gekommitteerden maak-
ten hun excuses, doch verzochten de arbeiders door te laten werken, 
omdat ze dezen ten slotte ook door moesten betalen. De schade zou 
worden vergoed en in het vervolg zou omzichtiger te werk worden 
gegaan. Oirschot stemde hiermee in onder voorwaarde, dat in het 
vervolg tijdig zou worden gewaarschuwd. 

-- Gevolgen van het leggen van de weg door het Besterbroek 

De weg zal gaan lopen door het beste bouw- en weiland van zeer veel 
lieden en ook door een groot gedeelte van de heide, die dient tot 
turf en strooisel voor de ingezetenen en door het belangrijkste ge-
deelte van het Besterbroek. Dit laatste vooral zal een groot ver-
lies aan weidegronden ten gevolge hebben, terwijl er geen andere 
weidegronden voor de inwoners zijn, een overgroot getal van huis-
lieden zal daardoor geruineerd worden en niet in staat zijn het 
nodige onderhoud van melk en boter te genieten, en derhalve tot de 
armekas vervallen; er zal geen mest meer geproduceerd worden, zodat 
vele landerijen verlaten zullen worden en dus ook geen lands- en 
dorpslasten meer zullen opbrengen, terwijl toch Oirschot 1/5 van 
alle lasten in Kempenland moet betalen (3). De huidige en toekomsti-
ge schade voor Oirschot en het gemene land is niet te schatten, Den 
Bosch zal als vergoeding "een moye stuyver gelts" moeten betalen. 

Voorstel tot het leggen van de weg naar Oirschot 

Nu komt de uiteindelijke bedoeling van de brief naar voren. Oir-
schot verzoekt van het leggen van de weg door het Besterbroek af 
te zien. Beter kan de steenweg leiden van Boxtel of Breukelen op 
de kerk van Oirschot of dicht daarbij, en zo op Eindhoven. Dit zal 
weliswaar een omweg van 37 á 38 minuten uitmaken, doch de onkosten 
zullen meer dan wegvallen tegen die van de schadevergoeding voor 
het Besterbroek. Bovendien zal in dit geval geen schadevergoeding 
voor de vroenten en heiden van de gemeente worden verlangd, terwijl 
de schadevergoeding voor landerijen van particulieren veel minder 
zal bedragen dan hij de Bestse versie van de weg. 
Verder voordeel zal komen van de karren uit de bovendorpen, die ge-
woon zijn langs Oirschot te gaan, ook die uit Waalwijk en omstreken 
gaande naar Eindhoven en niet te vergeten de karren uit Oirschot 
zelf. De rente van het erin te investeren kapitaal komt er door ver- 
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meerderde tolopbrengsten zeker drievoudig uit. 
Best daarentegen is alleen "een enkel geeloigneert gehugt" dat de 
tolopbrengsten niet zal vermeerderen. Bovendien is de grond in Oir-
schot veel beter dan die in het moerassige Besterbroek, welke 
's winters onbruikbaar is voor het leggen van een stenen weg, ter-
wijl daar de weg op sommige plaatsen wel 3 voet opgehoogd zal moe-
ten worden. 
De brief mondt uit in het verzoek om een gesprek met gekommitteer-
den van 's-Hertogenbosch, vergezeld van een landmeter om de situatie 
in Oirschot op te nemen. De werkzaamheden in Best zullen moeten op-
houden en de schade moet vergoed worden. 

In de vergadering van de Bossche stadsregering van 13 mei 1741 werd 
de brief aan de orde gesteld. Na een korte inhoudsweergave door de 
president-schepen werd besloten, dat de brief op de kamer van de 
pensionaris zou worden geseponeerd (4). 
Oirschot liet het er niet bij zitten. Er werd een request geschreven 
aan de Staten-Generaal. Deze beslisten op 19 juli 1741, dat het re-
quest naar 's-Hertogenbosch zou worden gezonden, om hun standpunt 
hierop te vernemen. 
Het request van heer en corpus van Oirschot (5) bevatte dezelfde 
argumenten en voorstellen als de brief van 11 mei, al was dan het 
verhaal van de gebeurtenissen op 22 april niet meer opgenomen. Wel 
werd nog vermeld, dat Den Bosch hun verzoek had geseponeerd en werd 
in de slotzin opgenomen, dat 's-Hertogenbosch bij het octrooi geens-
zins gebonden was om van Boxtel recht op Eindhoven door de Bester-
broek de weg te moeten nemen en het de bedoeling van de Staten-Gene-
raal nooit geweest kon zijn door het leggen van deze weg "ganse dis-
tricten te ruïneren", en dat de weg op 25, 26 en 27 juli aanbesteed 
zou worden. Daarom verzochten ze, om 's-Hertogenbosch te gelasten 
om de weg te leggen van Boxtel op de kerk van Oirschot. 
In de vergadering van de stadsregering van Den Bosch van 24 juli 
werd besloten een antwoordbrief naar de Staten-Generaal te zenden 
met de volgende argumenten (6): 
--• Het was zeker de bedoeling van het octrooi de weg in rechte lijn en 

met zo korte afstand als enigszins doenlijk was te leggen, terwijl 
de stad zelf de ligging van de weg mocht vaststellen naar eigen 
inzicht. De verbinding Boxtel-Eindhoven was het kortste via het 
Besterbroek. De weg op de kerk van Oirschot zou een omweg zijn van 
zelfs nog iets meer dan 38 minuten, welke f 54.000,-- extra onkos-
ten met zich mee zou brengen. 
Bovendien zou dan de weg ook nog over Breukelen moeten lopen, het-
geen f 10.150,-- extra onkosten zou veroorzaken. Ook was op 29 en 
30 mei de weg Den Bosch - Boxtel en het leggen van een brug over 
de Dommel aanbesteed en de uitvoering reeds ver gevorderd. Afzien 
van een gedeelte van de reeds gemaakte weg en van de brug, en de 
betaling van de aannemer, zou de verliespost nog groter maken. 

-- Slechts een klein stuk weg liep over de teellanden van Best, blij-
kens het feit, dat deze teellanden en enige weilanden, voor de 
weg nodig, door het gerecht van Oirschot en Best waren getaxeerd 
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op f 972,--, terwijl niemand hertaxatie bij de Leen- en Tolkamer 
had verzocht. 

-- Het verhaal over de ruineuze gevolgen voor het Besterbroek werd 
zwaar overdreven genoemd. Volgens gissing van de Bossche landme-
ter bestond de Besterbroek uit 3.000 morgen land, behalve nog de 
stukken land, welke die van Best uit hun gemeente van tijd tot 
tijd aan particulieren hadden verkocht, die daarvan beemden en 
weilanden hadden gemaakt, zodat er in de Meierij mogelijk geen 
plaats zo overvloedig van weiland was voorzien als het gehucht 
Best. Bovendien zou de aanleg van de weg juist voordeel brengen 
aan de ingezetenen, die het recht van weiden hadden, daar het 
Besterbroek van alle kanten toegankelijk was en tot nog toe al-
lerlei voertuigen er dagelijks over reden "en het eene spoor uit-
gereeden dan weederom een ander kiesen". Deze menigte van wegen 
"welke deeze broek rechts en links bederven" zouden dan tot het 
verleden behoren. 
Boringen en onderzoeken van deskundigen hadden uitgewezen, dat 
het broek volkomen geschikt voor de wegaanleg was, terwijl op de 
plaatsen waar de weg kwam maar 1) voet en soms 2 voet (en dus 
geen 3 voet) opgehoogd zou moeten worden. 

-- Ten slotte werd nog aangevoerd, dat dit ontijdig gedane request 
hen ertoe had genoodzaakt om de reeds alom bekend gemaakte data 
van aanbesteding, te weten 25, 26 en 27 juli te verschuiven in 
afwachting van de beslissing van de Staten-Generaal. Door deze on-
zekerheid en het verlopende gunstig seizoen zouden de aannemers 
ertoe kunnen overgaan hoog in te schrijven. Het Oirschotse ver-
zoek zou derhalve van de hand gewezen dienen te worden. 

Op 26 juli deden de Staten-Generaal de voor 's-Hertogenbosch gunsti-
ge uitspraak; nog dezelfde dag werd dit goede nieuws overgebriefd 
door de Haagse agent Fredrik Abraham Cassa (7). 
Hierna hield men in ieder geval in 's-Hertogenbosch de kwestie voor 
gezien. In de litteratuur over de straatweg kan men vinden, dat in 
1783 Oirschot nogmaals een poging waagde door aan Holland aan te 
bieden een weg aan te leggen van Oirschot naar Lommel via Bergeijk. 
Dit voorstel werd op 13 juli 1784 afgewezen, en met 650.000 gulden 
van Holland gesteund, nam Eindhoven het octrooi van 's-Hertogenbosch 
vanaf Best over. 
In het nu volgende citaat uit de "Beschreeve staat van de Meijerije", 
1794 (8), kan men iets proeven van de gevolgen die het gemis van de 
verbinding met de straatweg voor Oirschot betekende: 
"Deeze Heerlijkheid, Hoofdplaats van 't Quartier (kempenland) ligt 4 
uuren ten Zuijden van deeze Stadt ('s-Hertogenbosch) en 8 uuren ten 
Oosten van Breda. Het is geen Plaats van Commercie. Het ligt op de 
Route van 's-Hertogenbosch, naar Luijk, en er plagt een Important 
transit te zijn, dan zeedert dat er een Straatweg op Luijk over 
Eijndhoven is begonnen gelegt te worden en 't selve zeer veel ver-
mindert en zal zeekerlijk geheel weg zijn, zoo dra de voornoemde 
Straatweg zal voltooijd zijn." 
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Noten: 

1. Literatuur over de straatweg: 
Vercauteren, dr. F.E.M., De aanleg van de straatweg 's-Hertogen-. 
bosch-Best als deel van de verbinding met Luik (1740-1745). Nij-
megen 1956 
Vercauteren, dr. F.E.M., De aanleg van de straatweg Best-Lommel 
als deel van de verbinding 's-Hertogenbosch-Luik (1745-1818). 
Nijmegen 1958 

2. G.A. (Gemeente-archief 's-Hertogenbosch) Brieven en Rapporten, 
A 268, fol. 245 t/m 252 

3. In het 'Manuaal of Woordenboek alleen betrekkelijk tot alle de 
Rekeningen van de Steeden, Vrijheden en Dorpen in de vier Quar-
tieren van de Meyerye van 's-Hertogenbossche", door Mr. Joh. 
Cornelis Santvoort, 's-Hertogenbosch 1741, kan men de belang-
rijkste financiële gegevens betreffende Oirschot in 1741 vinden. 

4. G.A.,Resolutiën, A 114, fol. 176 

5. G.A., Brieven en Rapporten, A 268, fol. 362 t/m 364r. 

6. G.A., Resolutiën, A 114, fol. 270 t/m 276 

7. G.A., Brieven en Rapporten, A 268, fol. 378 

8. R.A. Noord-Brabant, Arch. Leen- en Tolkamer, inv. nr. 378; is 
gepubliceerd in Historia Agriculturae, Jaarboek van het Neder-
lands Agronomisch Instituut, deel VIII, blz. 108 t/m 455, Gro-
ningen 1965 

********************************************************** 
* 
* * 
* Onze abonnee G.P. van den Berg, postbus 1064 te 
* Eindhoven, is zeer geinteresseerd in alle gegevens 
* omtrent het geslacht van Eijck (Heren van Veldho- 
* ven, Zeelst en Blaarthem) en verzoekt via ons blad * 
* mede-abonnees, die een desbetreffende bronnenopga-

ve kunnen verstrekken, hem deze te willen doen toe- * 
komen. 

* 
* 
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V. BESCHOUWING BIJ HET IN DRUK VERSCHIJNEN VAN DE OUDSTE NOORD-
BRABANTSE OORKONDEN 

Voorschrift van de redaktie 

Bij de lezers die met het archiefonderzoek nog weinig vertrouwd 
zijn, kan de term "oorkonde" vragen oproepen. Een oorkonde is een 
in een bepaalde, plechtige vorm uitgevaardigd geschrift, dat dient 
om een rechtshandeling te stellen of om als bewijs voor een reeds 
mondeling voltrokken rechtshandeling te dienen. 
In alle menselijke samenlevingen werden en worden vele handelingen 
voltrokken die bedoeld zijn om een rechtstoestand tot gevolg te 
hebben. Denkt U maar aan: wetgeving, rechtspraak, het sluiten van 
oorlog, vrede of een overeenkomst, het verlenen van (voor)rechten, 
het stellen van reglementen voor een vereniging of genootschap, 
het (ver)kopen van goederen, het bekennen van een schuld, het slui-
ten van een huwelijk, het maken van een testament. In kulturen, 
waar het lezen en schrijven weinig verbreid is, gebeurt dat alleen 
mondeling en/of door middel van een symbolisch gebaar, bijvoorbeeld 
een handslag bij de verkoop van vee, het kronen van een nieuwe ko-
ning, de overreiking van een halm aan degene die een leengoed aan-
vaardt. Dit alles in het bijzijn van getuigen, die het gebeurde la-
ter zullen kunnen bevestigen. 
Zodra men meer waarde gaat hechten aan het geschreven woord, of 
meer middelen tot schrijven ter beschikking heeft, verschijnt lang-
zamerhand naast of in plaats van de mondeling-symbolische vorm de 
akte, die als zij in plechtige vorm is gesteld, oorkonde heet. Wil 
zo'n oorkonde rechtsgeldig zijn, dan dient zij te zijn ondertekend 
of (meestal) gezegeld door degene die haar uitvaardigt of door ge-
zaghebbende getuigen. De middeleeuwse oorkonden zijn in het alge-
meen geschreven op perkament; afschriften ervan kan men soms aan-
treffen in zogenaamde cartularia: oorkondenverzámelingen in boek-
vorm, die voorkomen in de archieven van sommige landsbesturen, 
steden en kloosters. 
Het oud bestuursarchief van de vrijheid Oirschot-Best bevat enkele 
honderden oorkonden, merendeels van lokaal belang. Ook in het ar-
chief van het kapittel van Oirschot bevindt zich een flink oorkon-
denbestand. Wat het gebied van de huidige gemeente Véldhoven be-
treft, is een schat aan oorkonden aanwezig in het archief van de 
abdij van Postel. Dr. H. Camps gaat hierna dieper in op de uitga-
ve van Noordbrabantse oorkonden uit de periode tot 1312 (dood van 
hertog Jan II), die door hem wordt verzorgd. 

Eind vorig jaar is de druk begonnen van het eerste deel van het 
Oorkondenboek van Noord-Brabant. Dit eerste deel zal., de oorkonden 
bevatten betreffende de Meierij en de Commanderij van Gemert tot 
en met het jaar 1312. De uitgave van het gehele eerste deel,•dat 
in twee stukken zal moeten verschijnen vanwege zijn omvang, kan 

dit jaar verwacht worden. 
Hiermee is een begin gemaakt met de realiSatie van een projekt, 
dat reeds in 1903 door de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschie-
denis als hoogstbelangrijk werd beschouwd. Het initiatief van de 
Historische Sectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant heeft het mogelijk gemaakt dat de 
bewerker in november 1962 zijn werk kon aanvangen. 
Dat Noord-Brabant in vergelijking met andere provincies, Holland 
met Zeeland, Utrecht met Overijssel, Groningen met Drente, Fries-
land en Gelderland, zo achteraan komt, is begrijpelijk. Alle ge-
noemde gewesten waren zelfstandige historische eenheden. De be-
langstelling voor de geschiedenis van deze gewesten bestond van 
oudsher en werd ook door het gewestelijk bestuur gestimuleerd. 
Noord-Brabant was slechts een fragment, een geamputeerd stuk van 
een groot gewest; waarvan het grootste en belangrijkste deel aan 
de overkant van de landsgrenzen kwam te liggen. De fatale ver-
nietiging van de eenheid heeft de Brabantse historici aan weers-
zijden van de grenzen als alternatief voor een - overigens vanwege 
zijn omvang onmogelijk te realiseren - Groot-Brabants oorkonden-
boek slechts het kader overgelaten waarbinnen nu het oorkonden-
boek van Noord-Brabant wordt bewerkt. Dat de status van Generali-
teitsland voor Noord-Brabant ongunstig heeft gewerkt, behoeft geen 
betoog. 
Dit wil in het geheel niet zeggen dat de regionale en lokale ge-
schiedenis in Noord-Brabant geen beoefenaars gevonden heeft, De 
namen van Van Oudenhoven, Van Heurn en Ackersdijck zeggen voldoen-
de. Ook de Zuid-Nederlandse geleerden - Butkens, Miraeus en Foppens, 
om er maar enkele te noemen - hebben nimmer hun belangstelling voor 
de noordelijke stukken van het oude hertogdom verloren. Maar alle 
ongunstige factoren bij elkaar hebben er toch voor gezorgd, dat er 
op het eind van de achttiende eeuw voor Noord-Brabant van een 
ernstige achterstand ten opzichte van de overige provincies ge-
sproken kon worden. Niets illustreert dit beter dan de Analytische  
opgave der gedrukte charters,  diploma's, handvesten,  pla aten,  
keuren, ordonnantiën, reglementen en andere staatsstukken betrek-
kelijk de provincie Noord-Braband, van het jaar  704 tot en met het  
jaar  1648,  die de zeer verdienstelijke C.R. Hermans in 1844 ver-
-s-aljnen liet. Zoals de titel aangeeft, bevatte de opgave slechts 
een lijst van wat destijds aan oorkonden gedrukt was. Welnu, tot 
het jaar 1312 - einddatum van het nieuwe oorkondenboek van Noord.- 
Brabant - vermeldt Hermans slechts 230 oorkonden, terwijl het • 
nieuwe oorkondenboek alleen voor de Meierij al 881 nummers telt, 
terwijl het aantal voor de hele provincie vermoedelijk 2100-2300 
zal bedragen. De, overigens respektabele, oorkondenverzamelingen 
van Van Mieris en Bondam uit de achttiende eeuw hebben in hun mo-
derne opvolgers relatief heel wat minder aanwas gekregen dan de 
toch heel wat latere lijst van Hermans. 
Het tweede deel van het oorkondenboek, het belangrijkste na de 
Meierij, zal de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op 
Zoom omvatten. Het kan over een jaar of drie gereed zijn. Het der- 
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de deel omvat de Landen van Heusden en Altena en de oorspronkelijk 
Hollandse delen van de tegenwoordige provincie. Het vierde en laat-
ste deel beslaat het Land van Cuyk en de kleinere heerlijkheden in 
het oosten van de tegenwoordige provincie. In het laatste komt ook 
de zakenindex op alle vier de delen. Indices van personen- en 
plaatsnamen komen in elk afzonderlijk deel. 
Zoals men ziet zijn niet alle gebieden die door het oorkondenboek 
bestreken worden historisch Brabants. Het is om de aansluiting te 
verkrijgen bij de reeds bestaande of in bewerking zijnde oorkonden-
boeken van Holland en Gelre dat de grenzen van de tegenwoordige 
provincie, en niet de oude historische grenzen gekozen zijn. De al-
dus "geannexeerde" gebieden zijn trouwens historisch zo nauw ver-
bonden met Brabant dat deze pragmatische overwegingen geen histo-
rische scrupules behoeven te wekken. 
Het materiaal is, zoals men verwachten kan, bont en onsamenhangend, 
maar, gezien de schaarste aan historisch materiaal voor de vroege 
en hoge middeleeuwen, zeer belangrijk. De variëteit van de oorkon-
den is zeer groot gezien de grote variëteit der rechtshandelingen 
die er in worden vastgelegd, en gezien ook de variëteit van de oor-
konders waarvan zij uitgaan. Geïnteresseerden in economische en 
sociale geschiedenis, rechtshistorici, diplomatici en paleografen, 
en nog andere beoefenaars van de geschiedenis zullen er, de een 
meer, de ander minder, iets van hun gading vinden. 
De variëteit qua inhoud is natuurlijk een weerspiegeling van de 
oorspronkelijke variëteit, maar men moet hierbij toch wel in acht 
nemen dat er drastisch geselekteerd is. Niet door de uitgever na-
tuurlijk, die zijn uiterste best gedaan heeft alles te verzamelen 
Nat hij maar vinden kon, maar door de vroegere beheerders en door 
de lotgevallen van de archieven zelf. Vernietiging is in de moderne 
archieven niet alleen een noodzaak, maar zelfs een heilzaam proces. 
De vernietiging van de oude archieven kan men uit historisch oog-
punt alleen maar als rampzalig zien. Ook waar bewust en met over-
leg werd vernietigd, geschiedde dat zonder rekening te houden met 
de historische waarde. Vandaar dat men bijvoorbeeld zonder aarze-
ling dokumenten vernietigde, die slechts een beperkte tijd van be-
lang waren. Het is een gelukkig toeval, dat bijvoorbeeld een ac-
cijnsbrief die de hertog in 1307 aan 's-Hertogenbosch voor enkele 
jaren verleende, bewaard bleef. Maar er moeten heel veel andere 
oorkonden hebben bestaan, die niet in perpetuum  waren uitgevaar-
digd, en die zijn verdwenen zonder enig spoor achter te laten. 
Maar er is niet alleen bewust en met overleg vernietigd. Verwaar-
lozing en calamiteiten hebben heel wat meer op hun geweten. Een 
overzicht van het bewaarde materiaal toont dit bij de eerste blik. 
Het meeste komt uit kloosterarchieven, omdat deze het beste bewaard 
zijn. Niet omdat zij van aanvang af het meeste hebben gehad, want 
men kan rustig aannemen, dat er heel wat meer voor wereldlijke 
personen en instellingen is geoorkond dan voor de kerkelijke in-
stellingen. Maar de kloosters hebben hun oorkondenbezit in de regel 
goed beheerd, en bovendien ontwaakte hier eerder, dan elders de 
historische zin. Het belang van de oorkonden_voor de geschiedenis 
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is al in de hoge middeleeuwen onderkend. Na de kloosterarchieven 
zijn de laiidsheerlijke archieven er wel het beste afgekomen. Voor 
ons is natuurlijk het archief van de hertogen van Brabant daarbij 
van. bijzonder belang. Toch zijn deze archieven over het geheel 
genomen minder goed gevaren dan de kloosterarchieven. Continuïteit 
van beheer en een vrij goede administratie al in vrij vroege tijd 
zijn natuurlijk gunstige factoren, maar de spreiding van deze ar-
chieven over verschillende depots en de herhaaldelijke verplaat-
sing hebben toch heel wat schade aangericht. Heel wat slechter 
zijn de stedelijke archieven, althans voor wat de hoge middeleeu-
wen betreft, ervan afgekomen. De hoofdoorzaak is te zoeken in een 
slordig beheer. De oogst uit de stadsarchieven is dan ook kleiner 
dan men verwachten zou, en het is wel zeker dat een groot aantal 
hoogst belangrijke stukken is verloren gegaan. In de late middel-
eeuwen zijn de steden zuinig geworden op hun bezit, maar juist 
voor de vroegste fase van de stadsontwikkeling, die ook de belang-
rijkste is, was niet veel meer te redden. Dat de twee oudste re-
dacties van het Bossche stadsrecht in de late middeleeuwen in Den 
Bosch zelf al volkomen onbekend waren - van de oudste hebben we 
gelukkig nog een vertaling, de tweede is spoorloos - is wel droe-
vig, maar helaas geen uitzondering. Slechter nog is het gesteld 
met de heerlijkheidsarchieven, wat niet te verbazen valt, daar de 
bezitters grotendeels onkundig waren van de inhoud van hun archie-
ven. Niet beter is het gegaan met de archieven van corporaties. 
Hiervan zijn echter nog restanten bewaard in andere archiefdepots. 
Enkele belangrijke stukken van de Bossche gilden zijn - vanwege 
het belang van deze gilden voor de stad - althans in afschrift in 
het Rood privilegeboek van de stad Den Bosch bewaard. Een zeer 
gunstige uitzondering vormen de rijke archieven van de Godshuizen 
in Den Bosch, die zelf weer als een depot gefungeerd hebben voor 
archiefstukken die oorspronkelijk een andere bestemming hadden. 
Wat er van archiefstukken bestemd voor particuliere personen nog 
voorhanden is, dankt zijn behoud doorgaans aan bijzondere omstan-
digheden. Het archief van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 
bijvoorbeeld bevat tientallen en tientallen oorkonden betreffende 
goederen (meest huizen) in Den Bosch, waarvan de rechten door de 
Tafel pas diep in de veertiende eeuw of nog later werden verworven, 
maar die met hun retroacta werden overgedragen. 
Calamiteiten ten slotte, branden meestal en oorlogshandelingen, 
hebben ruw ingegrepen in ons bezit. Grote ravages zijn vooral aan-
gericht in de eerste fase van de tachtigjarige oorlog, toen kloos-
ters zijn verwoest, of met hun bezit moesten vluchten, waarbij dan 
vaak het archief verloren ging. Haast nog ernstiger zijn de gevol-
gen geweest van de secularisatie van de kloosters in de Franse tijd 
die niet alleen direkte vernietiging , maar ook verspreiding en 
verdwijning van de archieven heeft veroorzaakt. Het zeer rijke en 
buitengewoon belangrijke archief van de abdij van Nijvel, die ook 
in onze provincie bezittingen had, is zowel in de geuzentijd als in 
de Franse tijd zodanig geteisterd, dat er nog slechts een schamel 
restant van over is. 
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Maar ik wil niet eindigeninmineur. Hoe meer verloren is gegaan, 
des te waardevoller wordt wat overbleef. En dat is gelukkig nog 
vrij veel. Dat men dit materiaal nu deo volente binnen afzienbare 
tijd bij elkaar zal vinden, verhoogt de waarde nog. Zijn volledig 
effekt zal het werk echter pas hebben, als het laatste deel, dat 
met de zakenindex, verschenen zal zijn. Ik hoop dit nog te kunnen 
volbrengen. 

H. P . H. Camps 

VI. DE DEFTIGE KOSTSCHOOL VAN DE SdHNGENS TE OIRSCHOT 

Bij de vele scholen die de Brabantse dorpen telden valt die van 
Oirschot wel bijzonder op. In de eerste plaats omdat we er iets 
meer concreets van af weten, in de tweede plaats omdat de familie 
die de kostschool beheerde interessant is. Enkele jaren uit die 
kostschoolperiode willen we nader belichten. 
In het voorjaar van 1784 was er een Franse schoolmeester, Antonie 
Frederik Carton, over wie echter veel klachten waren. Zo bleef hij 
tijdens de eredienst bij het orgel zitten (hij was tevens orga-
nist), in plaats dat hij de kinderen in de kerk stil hield; hij 
luisterde niet naar de predikaties en liet zich laatdunkend uit 
over de ouderlingen. Hij was aldus geen toonbeeld voor de protes-
tantse jeugd. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen beterde hij 
Zijn levenswijze niet, zodat hij in mei 1784 ontslagen werd in 
beide functies, als schoolmeester en als organist. Vervolgens werd 
door de kerkeraad en door het gemeentebestuur uitgekeken naar een 
goede opvolger. Veel reacties op de vrijgekomen betrekking kwamen 
er niet. Twee sollicitanten zijn echter met name bekend: Johan 
Leenderts, ondermeester te Woudrichem en Johan Sioffingen, onder-
meester te Etten bij Breda en geboren te Nassau-Siegen. 
Op 21 december 1784 werd besloten Johan Sangen als meest geschik-
te kandidaat te ontbieden. In Etten werd "ten grooten faveur van 
hem gesproken". Johan Sffingen was waarnemend onderwijzer voor A. 
Hemmerling te Etten en deed dat blijkbaar bijzonder goed. Op 1 mei 
1785 verscheen Johan voor het gemeentebestuur van Oirschot en ver-
klaarde het geheel eens te zijn met alle voorwaarden en verplich-
tingen, die aan het schoolmeestersambt en aan de betrekking van 
organist verbonden waren. Vanaf die tijd heeft hij tot aan zijn 
dood, in 1823, de school gehouden en het orgel bespeeld. Toen hij 
in Oirschot kwam, was hij ongeveer 31 jaar, hij trouwde toen hij 
34 was en werd weduwnaar met negen (1) kleine kinderen van 6 maan-
den tot 11 jaar oud toen hij ongeveer 46 jaar was. Het uitzonder-
lijke van de school die hij hield was het deftige niveau, zoals 
aan het onderricht, maar vooral aan de prijs te merken is. Er woon-
den in Oirschot zelf bijzonder veel rijke en aanzienlijke lieden, 
meestal van boven de rivieren afkomstig. Namen als Sara Henriëtte 
Coutier, weduwe van Christoffel Jean de Sausin, in leven luitenant- 

kolonel (Oirschot, R. 279, fol. 318); Willem van Nieuwkerkcken ge-
zegd van Nijvenheim en zijn vrouw Maria Esther van Wassenaer (Oir-
schot, R. 279, fol. 270); Jacob Maximiliaan Wobma en zijn vrouw 
Geertruida Helena Speelman (Oirschot R. 277, fol. 310); de schout 
hij nacht Cornelis van Gennep, bezitter van "Het Huis van Solms" 
(Oirschot, 278, fol. 9, overleden in 1791), getrouwd met Engelina 
Clasina Koeck (hertrouwd met Martinus Rom, inspecteur generaal van 
convoyen en licentiën); Alida Hardewina d'Everdinge van der Nij-
poort en haar man Jacob Diederik Schutter (Oirschot, R. 279, fol. 
58); Carolina Frederique de Lannoy, gescheiden echtgenote van 
Frederik karnart Scheyd de Groulart (Oirschot, R. 281, fol. 127), 
wijzen op de élitaire bewoning van de fraaie plaats in de Kempen. 
Gepensioneerde en/of adellijke hoge functionarissen trokken zich 
terug op de buitenplaatsen van Oirschot. 
In die sfeer moet de jonge Sangen zich goed hebben thuisgevoeld. 
Het onderwijs was geheel gedriënteerd op de Franse taal, op muziek 
en dans, wat in die kringen wel weerklank gevonden zal hebben. 
Over het onderwijs zijn ons twee teksten bekend, een kontrakt tus-
sen de magistraat van Oirschot en Sdlingen zelf, en een folder over 
de kostschool. 
Het kontrakt dateert van 1 mei 1785 (G.A. Oirschot, resolutieboek, 
anno 1785) en luidt als volgt: 
1. Er wordt alleen onderwezen in de franse taal, en alleen bij hoge 

uitzondering in het nederlands indien het strikt noodzakelijk is 
om iets duidelijk uit te leggen. 

2. Woensdag en zaterdagmiddag zijn vrij, en er zijn vier weken va-
kantie per jaar. 

3. De bij Whngen inwonende kinderen moeten van de Gereformeerde 
religie zijn en moeten de kerkelijke diensten trouw bijwonen. 
Als hij geen orgel speelt moet hij zelf bij zijn "pensionairen" 
gaan zitten. 

4. Hij mag geen enkele betrekking en geen werk aannemen buiten Oir-
schot. 

5. Zijn salaris bedraagt f 140,-- per jaar; hij heeft vrij wonen en 
hoeft geen enkele dorpsbelasting te betalen. 

6. Het schoolgeld bedraagt 12 stuivers per maand per leerling. 
7. De bedragen voor de kost-kinderen moet Sóihngen in redelijkheid 

vaststellen. 
8. Als Sdhngen buiten het dorp gaat moet hij het melden aan het 

dorpsbestuur. 
9. Hij moet de ouders kennen van de kinderen, die hij in de kost 

neemt, en die kinderen mogen niet armlastig worden op kosten van 
het dorp Oirschot. 

10. De officier en de regenten van het dorp zijn vrij Sffingen te al-
len tijde af te zetten. 

Ik' folder over de school, ongedateerd, maar in ieder geval gedrukt 
tussen 1785 en plusminus 1850, luidt aldus (letterlijk): 
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"CONDITIEN VAN HET KOSTSCHOOL VOOR JONGE HEEREN BIJ 
J. WHNGEN, FRANSCHE MEESTER EN ORGANIST TE OIRSCHOT. 

De jonge heeren worden onderweezen in 't leezen, schrijven, rekenen, 
boekhouden, de Fransche-taal, geographie, en alles dat tot eene goe-
de opvoeding behoort. 
Men geeft geen vacantiën als alleen die van Pinxteren, voor den tijd 
van drie weeken, echter staat het de ouderen vry hunne kinderen te 
huis te laten komen wanneer het hun gelieft, doch men kort nooit 
iets voor derzelver afwezendheid, ten zij in geval van ziekte. 
Voor 't genoemde onderwijs, mitsgaders voor huisvesting, tafel en 
waschen, betaalt men jaarlijks in vier termijnen f 190,-- te ont-
Langen van drie tot drie maanden. 
Voor servies betaalt men bij de intreede eens vier dukaten, of een 
zilvere lepel en vork, zes servetten, vier handdoeken, twee tinne 
borden, en een tinne waterpot, die voor 't school blijven. 
Op Nieuwe-Jaar en Kermis tijden, als ook bij het komen en vertrek 
uit 't kost-school, geeft men telkens voor ieder dienstboden een 
gulden, en voor de ondermeester twee. 
Die geenen die in de Hoogduitsche en Engelsche Talen, door hem ge-
lieven onderwezen te worden, betalen daar voor afzonderlijk, in het 
jaar f 21,--. 
Men betaalt voor het zeekenen en danssen, als mede voor de muzijk, 
voor de 20 lessen f 3,--. 
Voor het forte-piano f 4,--." 

De tekst is in het nederlands en in het frans gesteld. 
Hoeveel jongens er in de kost waren is niet bekend. In 1802 blijkt 
uit de inboedel van het woonhuis (tevens kosthuis voor de jongens ?) 
van Whngen, dat er 16 bedden waren, 77 slopen, 42 stoelen, 30 le-
pels, 28 vorken, enzovoorts. Vermoedelijk waren er dus een 8 á 10 
kostgaande kinderen. Voor het muziekonderwijs bediende Sbihngen zich 
ook van twee "clavesingels" (t). (Oirschot, R.280, fol. 150v). 
Tot hoelang de familie ~gen het onderwijs heeft behartigd in Oir-
schot is me niet bekend. In ieder geval was zoon Johan ook onder-
wijzer. Wanneer Johannes Sangen op 23 mei 1866 overlijdt, plaatsen 
zijn "dankbare leerlingen" een gedenksteen in de N.H. Kerk te Oir-
schot (P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische gedenkwaardig-
heden Noord-Brabant, II, p. 115). 

's-Hertogenbosch, 5-2-1976 

G.C.M. van Dijck 

* Een exemplaar van het gedrukte kostschoolreglement bevindt zich 
in de pamflettenverzameling van het Rijksarchief in Noord-Brabant 
te 's-Hertogenbosch. 
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GENEALOGIE WHNGEN  

I. JOHAN WHNGEN,  misschien een zoon van Johan Friederich en van 
Elisabeth N, geboren te Nassau-Siegen in plusminus 1753. Was 
in 1784 Frans-schoolmeester te Etten, vervolgens te Oirschot 
tot aan zijn dood op 23 januari 1823. Hij trouwt te Oirschot 
voor de Prot. Kerk op 1 juli 1787 met Christina Gotlieb Horn, 
geboren te Nassau-Siegen. Zij overleed te Oirschot en werd 
aldaar begraven in het koor van de kerk op 20 september 1800. 
Vervolgens trouwde Johan op 19 september 1802 te Oirschot met 
Maria Johanna Posthuma, geboren te Den Haag in plusminus 1755. 
Zij overleed te Oirschot op 13 juli 1837, 

- Johan Whngen heeft waarschijnlijk aanvankelijk een huis 
plus school van dorpswege gekregen, want in 1802 blijkt hij 
nog geen eigen huis te bezitten (Oirschot, R. 280, fol.150v, 
13-9-1802). Later blijkt hij echter eigenaar te zijn van het 
kapitale pand "Het Hof van Solms" dat hij op 6 juni 1829 
voor f 4.050,-- verkoopt aan Guillelmus van Baar. 
Op 3 september 1791 testeerden Johan en zijn vrouw Christi-
na, waarbij zij elkaar tot universeel erfgenaam benoemden 
(Oirschot, R. 286, fol. 221), Na de dood van zijn eerste 
vrouw werd een inventaris van zijn goederen opgemaakt op 13 
september 1802 (Oirschot, R. 280, fol. 150v). In zijn twee-
de huwelijk liet Johan nogmaals een testament opmaken, en 
wel op 20 september 1805. Interessant is daarbij de vermel-
ding van een Hendrik Sioffingen, getrouwd met Berendina Posthu-
ma, zuster van Maria Johanna Posthuma. Vermoedelijk was Hen-
drik een broer van Johan Siffingen. Tevens is sprake van een 
voogd over de kinderen Whngen, namelijk George Lodewijk 
Horn te Amsterdam, waarschijnlijk een broer van Christina 
Gotlieb Horn (R.A., not. 5192, 20 sept. 1805).. Op 23 oktober 
vermaakte M.J. Posthuma alles aan de kinderen Siangen (R.A. 
not. 5232, 2691. 

II. a. Kinderen uit het huwelijk met C.G. Horn: 
Hendrik Lodewijk  (Hendrik Louis) 
ged. 6-12-1789 te Oirschot 

Willem Hendrik 
ged. 6-11-1791 te Oirschot 
overleden Oirschot 15-5-1849 
zonder beroep 
ongehuwd 

Carolina 
ged. 30-8-1795 te Oirschot 
overleden 26-2-1811 Oirschot 

Frederik Adolph 
ged. 23-10-1796 te Oirschot 
overleden Amsterdam 23-10-1872 (zijn verjaardag) 

• Jan 
"Fa:. 28-7-1793 
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Anna Cornelia 
ged. 3-3-1799 te Oir- 

schot 
overleden 29-6-1854 te 

Oirschot 
ongehuwd 

Antonia Elisabeth 
ged. 30-3-1800 te Oirschot 
overleden Oirschot 2-5-1877 

II. b. 1. HENDRIK LODEWIJK WHNGEN 
geboren te Oirschot, gedoopt op 6-12-1789, trouwt (te 
Amsterdam ?) in plusminus 1821 met Elisabeth Catharina 
Hancocke, Zijn vader gaf hiervoor toestemming op 22 ok-
tober 1821 (R.A., not. 5240, nr. 416). 
Elisabeth C. Hancocke was geboren te Amsterdam in + 
1799. Zij schonk haar man, die Frans-schoolhouder te 
Boxtel was, 4 kinderen. 

2. JAN ~GEN 
geboren te Oirschot, gedoopt 28 juli 1793, overleden al-
daar op 24-5-1866, huwt Lucretia van Dorp de Groot. Hij 
was kostschoolhouder en hoofdonderwijzer. 

III. a. Kinderen uit huwelijk II, b, 1: 
Jacoba Elisabeth Frederica Henriette Helena 
geb. Boxtel 5-4-1823 geb. Boxtel 27-6-1825 

Johanna Christina Gottlieb Jean Jacques Louis 
geb. Boxtel 25-8-1828 . geb. Boxtel 5-7-1830 

Kinderen uit huwelijk II, b. 2: 
Johan Nicolaas Gotlieb  
geboren te Oirschot 6-4-1841 
huwt te Oirschot op 7-7-1865 met Adriana Hendrika Carolina 
de Vogel, geb. te Dordrecht op 6-8-1837 d.v. Cornelis Jo- 
hannes en van Catharina Johanna Hendrika van Buren. 

Johannes Nicolaas 
geb. te Oirschot 23-12-1839 
overleden Oirschot 6-1-1840 

Nicolaas Louis  
geb. te Oirschot 11-10-1842 
huwt met Antje Leendert: 
overleden als fabrikant te Oirschot op 14-2-1878. 

b. 1. JOHAN NICOLAAS GOTLIEB 
geb. te Oirschot 6-4-1841 
huwt te Oirschot op 7-7-1865 met Adriana Hendrika Caro-
lina de Vogel; hij schreef het boekje "Uit de Meijerij", 
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2. NICOLAAS LOUIS 
geb. te Oirschot 11-10-1842 
huwt Antje Leendert: 
overleed als fabrikant te Oirschot 'op 14-2-1878. 
Na zijn dood werd een zoontje-geboren. 

IV. a. Kinderen uit huwelijk III, b, 1: 
Johan Frederik Adolph Jacobus 
geb. te Oirschot 25-6-1866 
promoveerde te Utrecht in 1897 op "Fechner's kleuren en de 
dispersie in het oog" 

COrnelis Joannes • 
geb. te Oirschot 29-4-1870 
promoveerde te Amsterdam in 1900 op "De medii aevi puerorum . 
institutione in occidente" 

Lucretia Aarona Cornelia Antonia Elisabeth 
geb. te Oirschot 23-6-1871 

Kinderen uit huwelijk III, b, 2: 
Nicolaas Louis 
geb. te Oirschot 4-3-1878 

Bijna tegelijkertijd als de stamvader Johan treffen we nog een San-
gen aan te Oirschot. Het was Jan Whngen,  zonder beroep, eveneens 
geboren te Nassau-Siegen in + 1771. Toen hij in + 1809 met zijn vrouw 
in Oirschot kwam wonen, was Hij afkomstig van Kaldenkirchen. Zijn 
vrouw heeft hij wellicht in Oirschot ontmoet bij zijn broer (?) Jo-
han. Immers, in 1799 treffen•we juffrouw Hermina Margaretha van Stee-
land, weduwe van de medicus J.C. Mol uit Den Haag, aan in Oirschot 
(Oirschot R, 279, fol. 291v). Een-jaar later blijkt zij in Oirschot 
te wonen. Kort daarop moet zij getrouwd zijn met Johan Sióhngen, want 
in 1803 krijgen zij samen hun eerste en enige, kind in Kaldenkirchen. 
In 1809 verhuisden zij naar Oirschot, kochten er het huis "Koolmont" 
van Gerrit van Kemmena. voor f 935,-- en leefden waarschijnlijk van 
haar geld (Oirschot, R. 260, nr. 45). Zij was van huis uit een ver-
mogende en aanzienlijke dame en was de dochter van Jan Frederik van 
Steeland, advocaat-fiscaal en procureur generaal. van. Brabant en het 
land van Overmaze en van Johanna Albertina.Schopman te Den Haag 
(R.A., not. 5196, 1-10-1314). 
Op 9 februari 1813 overleed hun enige zoon, Jan Jacob Hendrik, in de 
leeftijd van 10 jaar. Ruim een jaar later besloten Johan en Hermina • 
Margaretha via een notariële akte van tafel en bed te scheiden (R.A„ 
not. 5196, 5-9-1814). Hermina Steeland verhuisde naar 's-Hertogen-
bosch, terwijl haar man op Koolmont bleef wonen. Hot huis was ech-
ter beider bezit en werd op 19 april 1817 verkocht (R.A., not. 5199, 
nr. 995-996). Vermoedelijk is Johan Rilingen gaan inwonen hij zijn 
naamgenoot, de Franse-schoolmeester, 
We kennen van Johan Mhngen twee testamenten, een van 19 april 1817 
en een van 5 september 1814. Dat laatste is interessant, omdat daar-
in sprake is van zijn zuster Agnesa Catharina .diauien (12.A., not. 

beroep: overste ter zee 
ongehuwd 

Jacob 
ged. 21-2-1798 te Oirschot 
overleden 6-10-1880 te Oirschot 
zonder beroep 

Susanna 
ged. 22-6-1788 te Oirschot 
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5196, 5-9-1814). Johan overleed zonder beroep te Oirschot op 25-10-
1831. 

Vermoedelijke oorsprong van de familie Siodlingen 

Johan Friedrich 
X Elisabeth N 

Johan de oude Hendrik Agnesa Catharina Johan de 
X C.G. Horn X B. Posthuma jonge 
XX M.J. Posthuma X H.M. van 

Steeland 

1 kind 

COLOFON 

SamengeSteld en 
vervaardigd door: Streekarchivariaat. Noord Kempenland 

Lay-out en typewerk C. Aarts-Keesom 

Offset H. Tempelaars 
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