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Campinia was tot nu toe een uitgave van het Streekarchief Noord-Kempenland.
Veelal betroffen de artikelen en bronnenpublicaties dan ook de gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven, zij het dat de grenzen van deze gemeenten zo nu en dan wel werden overschreden.
Met ingang van 1 januari 1982 zal Campinia uitgaan van het Streekarchief Zuid-Oost
Brabant. Dit Streekarchief dankt zijn bestaan aan een gemeenschappelijke regeling,
waarbij 19 gemeenten uit onze regio samenwerken op het gebied van archiefzorg en
-beheer.
in verband hiermede zal de inhoud van. Campinia in de toekomst het gehele gebied van
het Streekarchief Zuid-Oost Brabant gaan behandelen, waardoor het naar verwachting
voor een grotere lezerskring aantrekkelijker wordt.
Elders in dit nummer treft IJ artikelen aan over het tot stand komen van het Streekarehief en over de geschiédenis van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland en de archiefdienst van Eindhoven.
Moge Campinia Ii ook in de toekomst prettige uren en door Ii gewenste informatie bezorgen.
N1r. A.L.G.M. van Agt,
streekarchivaris.
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HET EINDHOVENSE STADSARCHIEF

Over de vroegste periode van het stadsarchief is weinig bekend; in feite weten we er
nauwelijks meer van dan dat het archief in 1486 bijna geheel werd vernietigd bij de
inname van de stad door de Arembergers. De oudste nog aanwezige uitvoerige archiefinventaris dateert uit 1628. Ze werd opgemaakt na de dood van Mr. P. van Rythoven,
die seei et ;nis van Eindhoven, Woensel, Gestel, Stratum en Strijp was en die daarnaast
endei mei nop, het ambt van notaris vervulde. Van Rythoven verrichtte zijn werkzaamheden nog sluik, Daar waren zijn notariskantoor, de stads- en dorpssecretarieen
en de ai elliethewam plaats gevestigd.
1{11111'1 11(1(111C/1'11 van de inventaris valt het op, dat 'gemeente-archivaris' Van Rythoven
de .iiehieven die hij beheerde als ('('n groot geheel zag, de bescheiden van de verschil
lende administraties worden door elkaar opgesomd. Veel van de vermelde archivalia
zijn gelukkig nop, steeds tia mezig, tunica' zijn echter na 1628 zoekgeraakt. Tot de laatste groep behoort hei Findhovense schepenprotocol van 1499 1509.

Aan het slot vermeldt de inventaris, dat alle LY,eiiiveinariseerde stukken aait secretaris
M. Wouters zijn overgedragen en 'op den comptoire' zijn gebleven. llieruit moeten we
niet concluderen, dat het gehele stadsarchief aan de nieuwe secretaris was toevertrouwd, want de belangrijkste stukken werden in de stadscomme bewaard, die in de
kerk stond. Deze werden dan ook niet in de inventaris vermeld.
Wouters had de archieven onder zijn berusting tot hij door de zgn. politieke reformatie zijn ambt verloor; in 1653 werd hij vervangen door de bekende C.D. van Renesse.
Tijdens de ambtsperiode van deze secretaris werd besloten tot de bouw van een secretarie, waarin ook de archieven van stad en dorpen zouden worden ondergebracht. De
aanleiding tot de bouw is niet bekend. Wel weten we, dat na liet gereedkomen van de
nieuwe werkruimte onenigheid ontstond tussen Eindhoven en de dorpen over de verdeling van de bouwkosten. Dit leidde er toe, dat de Raad en Rekenkamer van de Prins
van Oranje in 1672 bepaalde, dat de nieuwe secretarie alleen door de stad mocht worden gebruikt en dat de bescheiden van de dorpen ten huize van de secretaris moesten
blijven waar ze altijd al geweest waren.
Van Renesse overleed in 1680 en werd opgevolgd door notaris D. van Zuylichem, die
elf jaar in functie zou blijven. Na hem was St. Codde veertig jaar stadssecretaris. Daarna volgden P.R. Kien (1732 -- '?), P. Heemskerk (1734 — 1745) en notaris P.G. van
Esveld (1745 -- 1794). De laatste liet vanaf 1769 zijn secretariaat waarnemen door de
gezworen klerk A. Losecaat. In 1783 werd Losecaat tot 2e secretaris benoemd met de
belofte, dat hij na de dood van Van Esveld tot stadssecretaris zou worden aangesteld.
Hij heeft dit ambt echter nooit bekleed, omdat Van Esveld de Generaliteitsperiode
overleefde. Nadat Losecaat bij de komst van de Fransen de stad was ontvlucht werd
notaris J.B. de Wit t secretaris.

Dorpscomme van Strijp.
In deze kist werd oudtijds het archief van de gemeente Strijp bewaard.
(Fotoverzameling streekarchief Eindhoven)

Over het stadsarchief is uit de periode van de genoemde secretarissen weinig bekend.
Dat de landsoverheid het belang van de archieven inzag, blijkt uit de toestemming die
de stad in 1702 kreeg van de Raad en Rekenkamer van de Prins om de archieven in verband met de Spaanse Successieoorlog naar Den Bosch te sturen. Deze toestemming was
een gevolg van de aanschrijving van de Staten-Generaal aan het platteland van Brabant
om in verband met de vrees voor stroperijen door vijandelijke troepen de belangrijkste
documenten binnen besloten steden te brengen. De plaatselijke besturen waren overigens bepaald niet steeds onverdeeld gelukkig niet dit bevel en het is dan ook de vraag
of Eindhoven heeft gehoorzaamd.
Ook tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740 — 1748) zijn de archieven wellicht
in Den Bosch geweest, want blijkens de burgemeestersrekening van 1751/52 kregen de
klerken dat jaar een fooitje als vergoeding voor de hulp die zij het voorafgaande jaar
hadden gegeven bij het sorteren van elf grote kisten papier, die sedert de oorlog 'in
onorder en seer vervuylt' in een hoek hadden gestaan. In 1750/51 was nog een bedrag
van tien gulden, zestien stuivers en twaalf penningen uitgetrokken voor de aanschaf
van nieuwe papierkasten voor de secretarie van stad en dorpen en voor reparatie van
de oude kasten. Uit deze post blijkt, dat de archieven die — zoals we boven zagen
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na het gereedkomen
van de secretarie van elkaar waren gescheiden, inmiddels weer verenigd waren, Deze hereniging heeft nog plaats gehad tijdens het leven van Codde.

zien de slechte bewaarplaats
van het archief nodigde de Gouverneur van de Provincie
de Rechtbank uit op dit aanbod in te gaan, De Rechtbank reageerde echter niet,
In 1825 stelde de stad nogmaals voor de archieven over te brengen, De Rechtbank beschikte toen over meer ruimte, Ook dit maal bleef het voorstel echter zonder uitwerking,
In 1843 schreef de Officier van Justitie, dat de minuten van de notarissen die in Eindhoven hadden geresideerd en waarvan er ~ naar hem verteld was ~ nog op het stadhuis
aanwezig waren, moesten worden overgebracht
naar de algemene bewaarplaats,
zoals
bedoeld in artikel 69 van de wet van 9 juli 1842 op het notarisambt.
Tevens gaf hij
in overweging de protocollen
van de schepenbanken
naar de Rechtbank
over te brengen, Maar de Gemeente voelde blijkbaar niets meer voor het overbrengen,
want ze gaf
geen reactie,

'dcc/van een rekening uit 1739 van de Gemertse boekbinder Ant. Menser
aan de magistraat van Eindhoven'
111I m', k'I')',I'1I dl' sL,d 1'11dt' vin dorpen opnieuw toestemming
om bij het uitbreken
\,11' d,' v'I;II,dl·I'Il..llI'dl'lI d" III'LII'I'"ijksle urehiefbescheiden
naar Den Bosch te brengen,
1',IIII."t1 "' \1" ),;11'.1 "11'1 1'('11dll'il',t'IIdt, IlllrI ()!', kg(,11 dl' Kuizer. Maar omdat diens eis
",",J,
'" I,,'I,J,' I, "1""11'11 k,," 1\'11,.1"11;"')',I'koclll )',ill!',dl' vcrhuizing niet door.
1',,,,, ,J, "",,,, lil)' \ .u .l. 1 ,,"''," "dlllllll~,I,;lIil' hil 1\!'ljlisliticwc!.en,
moesten in 1811
,J, I" 1,1,t1ql, ,11'l urvru
\,111 ,)1' 11(",IIIIII~,;II,'hil'V('1Iworden gescheiden, Het lag in de
I",), ".1111)'11.11,)" 1'1",11111,',;11,1",'1'1'11
1'11d,' 1;1;!dllili/I'11 val! de dorpen zouden komen te
1"'11,11'1' 1''111'11 d, I,',)'kllqk,'
;III'1I1t'VCIIna.u de griffie van de Rechtbank
moesten
\\"',)''11 «\1'1:'1,1,,;,,111 Il!' I'('slllllrsarcitieven
van Woensel, Gestel, Stratum en Strijp
\\1,,,11'11 d;I;IIIIIII "lIigs/iIiS uitgeschift
en aan de dorpen overgedragen:
de rechterlijke
;III'lIi"I'I'11 kouden echter door plaatsgebrek in het rechtbankgebouw
niet worden overgege'vell en werden daarom op de bovenverdieping
van het stadhuis opgeslagen en ver-

zcgcld.
Om practische
overwegingen
waren veel stukken betreffende
Eindhoven in 18 J 6 al
weer naar de secretarie teruggebracht.
De griffier van de Rechtbank verzocht toen om
ook de overige rechterlijke
archieven en het archief van notaris J, de Witt naar de secretarie terug te brengen, om zo het raadplegen
ervan gemakkelijker
te maken. Het
gemeentebestuur
achtte het secretarielokaal
daar echter te klein voor, het vond het
ook geen aantrekkelijke
gedachte archiefbezoekers
te moeten ontvangen op een plaats
waar dikwijls zaken werden behandeld waar buitenstaanders
niets mee te maken hadden en tenslotte meende het nog, dat het onjuist was de secretaris te belasten met de
/org voor vreemde archieven, Het stelde daarom voor om de rechterlijke
archieven
van de s1ad en de dorpen en het notarieelarchief
naar de griffie over te brengen. Ge-

De gemeenteverslagen
uit het begin van de jaren vijftig melden, dat de archieven in goede staat waren en zorgvuldig werden bewaard. Dit behoeft niet in tegenspraak te zijn
met de werkelijkheid,
want het stadsbestuur
kan heel goed de archieven in het secretarielokaal bedoeld hebben en die werden inderdaad zorgvuldig bewaard, Toch waren
de oude archieven niet vergeten. Op 30 december 1852 stelden de notarissen J onckbloet en Huijsmans aan de Gemeenteraad
voor, om de 'oude papieren en registers,
blijkbaar afkomstig van de voormalige schepenbank
en van de oudtijds te dezer stede
geresideerd hebbende notarissen',
die in een zeer verwaarloosde
toestand op de zolder
van het raadhuis lagen, te onderzoeken,
te ordenen en te inventariseren.
De Raad benoemde hierop een commissie om dit werk te gaan verrichten. De leden waren de twee
notarissen
en de latere burgemeester
J .Th. Smits. De instelling van de commissie is
echter het laatste wat we ervan vernemen.
Vijf jaar later deed notaris Jonckbloet
een nieuwe poging om orde op zaken te stellen.
Op een raadsvergadering
waarop burgemeester
Smits niet aanwezig was en die door
hemzelf werd voorgezeten,
deelde hij mede, dat op de zolder van het stadhuis nog vele
oude en belangrijke
stukken lagen, die geheel aan verrotting
en vernietiging waren
blootgesteld.
Geschrokken
nam de Raad opnieuw een besluit tot ordening en inventarisatie.
Ditmaal
bestond
de commissie
uit notaris Jonckbloet
en het raadslid
W,T. Hermans. Het gemeenteverslag
werd wat genuanceerder
in zijn vermelding:
de
archieven worden zo goed mogelijk bewaard, maar de localiteit en de inrichting van
het gemeentehuis
maken het onmogelijk alle stukken zo goed te bewaren en te ordenen als in het belang van de stukken terecht zou kunnen worden gevorderd. Uit de
gemeenteverslagen
uit de volgende jaren blijkt, dat de commissie bij haar werkzaamheden met ernstig ruimtegebrek
te kampen had. De leden konden echter moed putten uit
de gedachte, dat in een nieuw te bouwen stadhuis een speciale archiefkamer
zou worden ingericht.
In verband met de sloop van het oude gemeentehuis
werden de archieven in 1864 door
Hermans naar zijn woning overgebracht.
Daar zette hij het inventarisatiewerk
voort.
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( Weliswaar maakte notaris Jonckbloet nog steeds deel uit van de commissie, maar de
indruk bestaat dat hij in het gunstigste geval alleen morele steun heeft gegeven.) Nog
vijf jaar werkte Hermans aan zijn taak. Toen had hij ongeveer de helft van de stukken
geiáventariseerd. De overige bescheiden had hij 'tot bondels gebonden en tevens gerangschikt in een afzonderlijk locaal op den zolder (van het nieuwe stadhuis) gebracht',
zoals hijzelf schreef. Deze stukken bestonden volgens Hermans uit verschillende documenten betreffende de vier dorpen en nog enige weinig beduidende van Eindhoven. De
rijksarchivaris vond er later nog dingrollen, schepenprotocollen, boedelrekeningen van
de schepenbank en bijlagen van de burgemeestersrekeningen tussen.
De stukken die Hermans had geordend, waren niet gerangschikt, zoals wij dat tegenwoordig zouden doen. In plaats van de stukken die tot eenzelfde archief behoorden
weer bijeen te brengen,had hij slechts stukken van gelijke aard bijeengebracht, die hij
in portefeuilles had verpakt. Van deze collectie had hij een 'Al-- voor zover nodig
gemeene inventaris' gemaakt, waarin we onder meer stadsrekeningen, proces-verbalen
van de verpachtingen van stadseigendommen, stukken betreffende de aanstelling van
vijfmannen, lijsten van patentplichtigen enz. aantreffen, zonder dat steeds duidelijk
is, wat tot het administratieve archief van Eindhoven behoorde en wat tot andere archieven. De inventaris opent niet een restcollectie 'Charters en Geschiedkundige bescheiden', vijftien portefeuilles niet stukken van allerlei aard. Op de eerste veertien
nummers van de 'Inventaris der archieven' had Hermans kleine 'inventarissen' gemaakt.
Dit waren geen inventarissen in onze zin van het woord, maar tafels niet een beknopte
omschrijving van een deel van de inhoud van de stukken. Tenslotte had hij nog een
lijst opgesteld van de aanwezige charters met zegels en klappers gemaakt op de notulen van het stadsbestuur van 1675 -. 1799 en op de varia-collectie 'Charters en Geschiedkundige Bescheiden'.
Ofschoon op het werk van Hermans heel wat valt aan te merken - maar wie zal het
de goedwillende en hardwerkende amateur-archivaris kwalijk durven te nemen -- toch
is liet ongetwijfeld erg nuttig geweest. Het geordenende deel van liet archief werd,
omdat liet toegankelijk was, in de archiefkamer geplaatst en ontging daardoor het lot
van het ongeordende deel, dat nog jarenlang te lijden heeft gehad van stof en vuil.
Ook zijn de klappers die Hermans heeft vervaardigd (nog steeds) hun gewicht in goud
waard.
Na de periode Hermans viel er een stilte over liet archief, die alleen in 1876 even verbroken werd, toen twaalf door Hermans geordende banden met de archieven van de
Prinselijke domeinen aan het Algemeen Rijksarchief werden overgedragen. De stilte
was echter een stilte voor de storm die in de jaren tachtig zou losbarsten. In de periode 1884-1888 werden klappers gemaakt op de doop-, trouw- en begraafboeken,
oude bevolkingsregisters, registers van transporten en geloften uit de periode 1750-1808, oude correspondentieregisters en de nieuwe patentregisters. Ook werden afschriften gemaakt van 16e en 17e eeuwse schepenakten. De bedoelde storm betreft
echter niet deze archiefwerkzaamheden, maar de gevolgen van een Koninklijk Be-
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sluit van 8 maart 1879. In dit K.B. werd bepaald, dat de oude rechterlijke archieven
uit de tijd van voor de invoering van de Franse wetgeving naar de bewaarplaats van
het Rijksarchief in Den Haag moesten worden overgebracht, of naar het archiefdepot
in de provinciehoofdstad.
Artikel twee van het K.B. machtigde de Minister echter om aan gemeenten die een
gemeentearchivaris hadden en die over doelmatige archieflokalen beschikten de eigen archieven in bewaring te geven. Voor Eindhoven betekende het K.B. dat de archieven van de oude schepenbanken van Eindhoven, Woensel en Gestel-StraturnStrijp naar Den Bosch moesten worden overgebracht. Het gemeentebestuur voelde
er echter niets voor om het K.B. uit te voeren. Toen de rijksarchivaris in 1885 de archieven opvroeg, reageerde het dan ook met een brief aan de Minister, waarin het
vroeg om de archieven te mogen behouden. Eindhoven voldeed immers aan de eisen:
het had een doelmatig ingericht archieflokaal en de gemeentesecretaris was belast
met de zorg voor het archief, zodat die in feite gemeente-archivaris was. De Minister
was het daar echter niet mee eens. Daarom besloot het gemeentebestuur enkele maanden later de secretaris officieel tot gemeente-archivaris te benoemen. De Commissaris
van de Koning gaf de stad daarop in overweging een ander aan te stellen. Toen Bergen
op Zoom in het begin van dat jaar dezelfde 'truc' had willen uithalen had de Minister
laten weten, dat dit soort van benoemingen overbodig waren, omdat de secretaris
volgens de Gemeentewet reeds niet de zorg voor de archieven belast was. Hierop besloot de Raad om A. de Groof, klerk ter secretarie, tot gemeente-archivaris te benoemen. Zijn salaris werd bepaald op f 10,- per jaar. Deze benoeming haalde het Utrechts
Dagblad, waarin de hoogte van het salaris sarcastisch een blijk van mildheid werd genoemd, De Meierijsche Courant schreef echter, dat er geen redenen tot grotere mildheid bestonden: 'Onze lezers weten onder welke omstandigheden een archivaris benoemd is, dat hier aan dit ambt geen bijzondere werkzaamheden zijn verbonden en
dat de persoon daarmede belast in het uitoefenen van zijn ambt zijn eigen tijd niet
heeft te gebruiken.' In een brief aan de Commissaris van de Koning schreef het gemeentebestuur nog, dat een ander het nodige werk gratis wilde verrichten.
Aan de Minister werd gemeld, dat de stad nu een eigen archivaris had, en dat het gemeentebestuur erop vertrouwde, dat de Minister er geen bezwaar meer tegen had,
dat de rechterlijke archieven onder berusting van de Gemeente bleven. Wat het ook
opgeëiste archief van het kwartier van Kempenland betrof schreef het, dat dit uitsluitend stukken bevatte die door het kwartier aan alle gemeenten waren verzonden
en die dus in elk archief in het kwartier te vinden waren.
Na een periode van betrekkelijke stilte, verzocht de rijksarchivaris in november 1887
om de overdracht van de archieven niet langer dan nodig te verdagen. Naar aanleiding
van dit schrijven en van een volgend uit januari 1888 besloot de gemeenteraad in februari de rijksarchivaris te laten weten, dat hij niet bereid was een deel van de archieven af te staan. Als antwoord op een hierdoor uitgelokte brief van de Commissaris van
de Koning, waarin opnieuw om afgifte werd gevraagd, verzocht de Raad aan het college van B & W om eens te informeren wat precies onder de term 'rechterlijk archief'
moest worden verstaan. Want men vond, dat de stukken betreffende de vrijwillige
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rechtspraak en die van het kwartiersarchief niet niet die term konden worden aangeduid. Nadat de Minister daarop de term nader had toegelicht, was de Raad nog niet
tevreden. Want was de Koning wel bevoegd om besluiten te nemen, die niet op een wet
berustten of tot uitvoering van een wetsbepaling strekten? Het Eindhovense antwoord
luidde ontkennend. De enige wet waar de Minister zich op kon beroepen, was de wet
uit de Franse tijd, die de bijeenzameling gelastte van de papieren van de Staat en die
wet kon nu niet van toepassing zijn, omdat de opgevraagde papieren gemeente-eigendom waren. De gemeenteraad besloot toch over dit juridisch probleem nog een deskundig advies in te winnen. Maar uit een brief die de burgemeester enkele maanden later aan de Commissaris van de Koningin schreef, blijkt dat de geraadpleegde rechtsgeleerde eveneens van mening was, dat de stad niet tot overgave verplicht was. Als 'reverentie' voor de Commissaris en ter vermijding van moeilijkheden besloot de Raad echter om de archieven van Woensel, Gestel — Stratum -- Strijp en Kempenland af te
staan, benevens de oude notariële archieven. Dit echter onder voorwaarde, dat de stad
het archief van de Eindhovense schepenbank mocht behouden.
Uit dit aanbod blijkt al, dat Eindhoven zich in feite zwak voelde staan. Men voelde
zich zelfs zó zwak, dat men na de dood van A. de Groof geen nieuwe archivaris meer
benoemde, ervan overtuigd zijnde, dat de aanwezigheid van een archivaris van geen enkele invloed meer was. Dit alles betekende echter niet, dat de Raad wenste te capituleren. Toen de rijksarchivaris op 5 oktober verzocht om afstand te doen van de opgevraagde archieven, maar onder voorbehoud van terugvordering als de stad daartoe het
recht mocht blijken te hebben — Bergen op Zoom had inmiddels ook op deze voorwaarde afstand gedaan — weigerde het stadsbestuur dan ook om op dit voorstel in te
gaan. Voor de Commissaris van de Koning was de maat toen echter vol. Op 20 oktober
kwam hij naar Eindhoven, waar hij de archieven in beslag nam. Medewerking van het
college van B & W kreeg hij daarbij niet. Zelf moest hij de sleutel van het sleutelbord
nemen en de kluisdeur openen. De rijksarchivaris kreeg daarna de gelegenheid de archieven af te voeren.
In 1890 meldde de rijksarchivaris in Noord-Brabant, dat Eindhoven nog steeds geen
bewerker van zijn oude archieven had aangewezen. Toch was er volgens hem nog genoeg te doen, want de archiefstukken die geordend waren, waren niet goed geordend,
terwijl in de toren en in de archiefkamer nog tal van niet-geihventariseerde bescheiden
lagen en er over het algemeen een grote wanorde heerste tussen de papieren van de
verschillende administraties. Als we tegen deze achtergrond de verzuchting plaatsen
uit het gemeenteverslag over 1893, waarin de stad zich erover beklaagt, dat bijna niemand er nog aan denkt, dat er van Eindhoven een oud-archief bestaat, dan vraagt men
zich toch wel af, of hier niet teveel de verbitterde amateur-historicus A. Zeegers en te
weinig de gemeentesecretaris van die naam aan het woord is. Ook in de volgende jaren blijft in het verslag te lezen, dat het oud-archief voor Eindhoven zo goed als verloren is gegaan en dat het 'verwijderen ervan voor de geschiedenis van Eindhoven en
omstreken een groot gemis is, omdat iedere navorsing hier onmogelijk is gemaakt'.
Tot en met 1903 wordt in de gemeenteverslagen naar de klaagzangen uit de voorgaan-

Studiezaal van het archief te Eindhoven.
Foto N. Swinkels te Eindhoven.
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de jaren gewezen. In 1904 wordt niets over het archief vermeld. Een jaar later staat
laconiek te lezen, dat de ordening van de archieven in voorbereiding is. De veranderde
houding was het gevolg van de indiensttreding van een nieuwe gemeentesecretaris, die
verbetering van de ongeregelde toestand wenstte. De opheffing van de schutterij bood
gelegenheid om de oude wapenkamer tot tweede archieflokaal in te richten; een deel
van het archief uit het oude lokaal en verder alle stukken die nog op zolder lagen zouden daar kunnen worden ondergebracht. De rijksarchivaris zei alle medewerking toe
bij de uitvoering van de plannen.
In 1911 werd M. v.d. Waerden tot gemeente-archivaris aangesteld op een wedde van
f 30,-- per jaar. Uit de grootte van het salaris blijkt al, dat het archivarisambt nog geen
volledige dagtaak inhield. Hetzelfde jaar werd met de ordening begonnen. In de kelder
van het stadhuis werd een kluis ingericht als bergplaats voor de oudste stukken. Deze
kluis kon slechts worden verlicht door een lange gaslamparm naar binnen te draaien.
Luchtverversing was er niet en de vochtigheid baarde dan ook spoedig zorgen. Desondanks spreekt het gemeenteverslag over 1912 van een doelmatig ingerichte kluis.
De ordening werd met enthousiasme ter hand genomen, maar vorderde langzaam. Pas
in 1916 kwam men toe aan de stukken die Hermans vijftig jaar eerder op zolder had
opgeborgen. Inmiddels was op deze zolder een ruimte ingericht met archiefrekken en
daar kregen de stukken na sortering en reiniging een nieuwe plaats. Toch had het archief nog steeds met een welhaast chronisch ruimtegebrek te kampen en klaagde de
archivaris over het gebrek aan belangstelling voor het archief, waardoor hij met de toch
nog primitieve ruimten genoegen moest nemen.
In de periode 1917- 1919 kon door de andere drukke werkzaamheden van Van der
Waerden nauwelijks aan het archief worden gewerkt. Toch spreekt het verslag van de
rijksarchivaris over 1918 vol lof over de verzorging ervan. De drie ruimten werden echter ongeschikt geacht en aan het stadsbestuur werd geadviseerd een afzonderlijke ambtenaar te benoemen voor het ordenen en inventariseren van de stukken, dit vooral ook
met het oog op de archieven van de vijf dorpen, die na de annexatie in 1920 aan hel
gemeentearchief zouden worden toegevoegd.
In de loop van 1920 en 1921 werden de archieven van de geannexeerde gemeenten
overgebracht naar het post- en telegraafkantoor, waar inmiddels ook de archivaris gehuisvest was. Dit verblijf was overigens van korte duur, want het Rijk wenste zelf de
lokalen in gebruik te nemen. Het archief verhuisde daarom in 1923 naar het pand hel
Hooghuis in de Rechtestraat, waar een viertal lokalen en de zolder voor het archief
werden bestemd. De bergruimte was bepaald slechter geworden en het gevaar voor ongelukken werd niet denkbeeldig geacht. De archivaris schafte voor de zekerheid enkele
brandblusapparaten aan.
In 1930 werden de archieven met de hele secretarie overgehuisd naar het tijdelijke gemeentehuis in het pand Sancta Ursula op de Stratumsedijk. 'In de kelder van dit noodraadhuis was een kluis, waarin een deel van het archief geborgen kon worden, in de
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tuin verrees een stenen gebouwtje voor weer een ander gedeelte, maar de rest moest
asiel vinden in .... de houten kapelraadszaal, waar enkele vertrekken berging gaven en
toen die vol waren stouwde men zelfs een gedeelte onder de pannen van de raadskapel.
Het was er rommelig, maar het was er tevens uitermate gezellig en gastvrij. De archiefbeheerders wisten er wonderlijk genoeg toch altijd nog het meeste te vinden van wat
een belangstellend onderzoeker er wilde raadplegen', schreef het Eindhovens Dagblad
jaren later.
Van de kluis kan overigens nog gezegd worden, dat deze wel brandvrij was, maar niet
waterdicht, zodat deze kelder hetzelfde jaar nog voor een gedeelte moest worden ontruimd. Ook in het gebouwtje in de tuin was het vochtig. Al in 1930 stond de schimmel
er op de dozen en op de registerbanden. Op advies van de rijksarchivaris werd een betonvloer gestort en werden ventilatieroosters in de muren aangebracht. 'Thans dient te
worden afgewacht, of de geboden maatregelen voldoende zijn, omdat het anders te bezien staat, of de gemeente bij het betrekken van haar definitief raadhuis nog een bruikbaar archief zal bezitten' schreef de rijksarchivaris een jaar later.
In 1931 schreef de rijksarchivaris, dat de Eindhovense gemeentearchivaris zozeer in
zijn functie van registrator van de gemeentelijke administratie opging, dat hij voor inventarisatiewerk geen tijd meer over had en dat er daarom ernstig over werd gedacht
het oude archief met hulp van de rijksarchiefdienst te inventariseren. Een jaar later
werd dit plan uitgevoerd en werd begonnen met de inventarisatie van het nog niet door
Hermans geordende deel van het Eindhovense archief en niet de inventarisatie van het
archief van de arrondissementsrechtbank. Het was het begin van een vier jaar durende
samenwerking tussen rijk en gemeente, waarvan voor Eindhoven het nut achteraf gezien nogal twijfelachtig lijkt. Zo is de ordening van het Eindhovense archief bepaald
niet foutloos geweest, evenmin als de ordening van het oude Woenselse archief en verdween het archief van de rechtbank na inventarisatie naar Den Bosch. Tenslotte zorgde
de rijksarchiefambtenaar Mr. A.R.M. Mommers ervoor, dat ook andere stukken, die hij
in Eindhoven aantrof, maar die officieel in het Rijksarchief thuishoorden, in Den
Bosch terechtkwamen. Daar staat tegenover, dat dankzij Mommers een aantal series
van de bibliotheek zonder enige kosten voor de gemeente konden worden gecompleteerd (Staatsbladen, Provinciale bladen, Verslagen van de toestand van de Provincie,
enz.).
Na enige tijd ziek te zijn geweest ging Van der Waerden in 1935 met pensioen.
Mommers kreeg daarna de leiding van de reorganisatie en de verzorging van het archief
en de bibliotheek. Deze toestand bleef bestaan tot in 1937 dr. W.J.A. Visser tot gemeentearchivaris werd aangesteld.
Visser was in Eindhoven bepaald geen onbekende. Hij was leraar geweest aan het gymnasium Augustinianum, in 1935 was hij benoemd tot leraar aan het St. Joriscollege
en het St. Catharinalyceum, in 1936 tot directeur van het Stedelijk Van Abbemuseum.
In de volgende jaren zou hij zich onder meer inzetten voor de Oudheidkundige kring
Kempenland, die in die jaren zou worden opgericht en die een voorloper van de heemkundige kring is geweest. In verband met het aannemen van een volledige baan als leraar vroeg Visser in 1939 weer ontslag, wat hem in 1942 eervol werd verleend. Op 22
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oktober 1945 schreef de burgemeester aan de Commissaris van de Koningin, dat er
geen personeel meer op het archief werkzaam was. Op 1 december werd een commies
2e klas met de archiefwerkzaamheden belast.
Naar aanleiding van een verzoek van de wethouder van onderwijs, stelde Drs.1l.Mandos
in 1947 een rapport samen over het oude archief van vóór 1813. Uit het rapport blijkt
dat liet door Hermans geinventariseerde archief niet meer goed geordend was, omdat
uit dit archief dikwijls stukken waren geraadpleegd, die later op verkeerde plaatsen waren opgeborgen. Daarnaast waren er stukken aanwezig, die niet door Hermans beschreven waren, maar wel op onderwerp waren geordend. De conclusie van H. Mandos was,
dat het oude archief geheel opnieuw geordend zou moeten worden, als men een overzicht wilde krijgen van wat er aanwezig was. Tevens wees de rapporteur erop, dat als
het toekomstige archief zou voldoen aan de eisen van de wet, Eindhoven rechten kon
doen gelden op het in de vorige eeuw naar Den Bosch overgebrachte archief, op de
retro-acta van de Burgerlijke Stand en op het archief van de arrondissementsrechtbank.
Omdat de kelder van Sancta Ursula totaal ongeschikt was om het archief te ordenen,
stelde Mandos voor om het archief terug te brengen naar het oude stadhuis in de Rechtestraat, zodra daar op het einde van 1947 door liet vertrek van liet tribunaal ruimte
zou zijn vrijgekomen. Ook museum Kempenland zou dan in het raadhuis kunnen worden ondergebracht en tenslotte zou er een bibliotheek kunnen worden gevestigd, die
zou moeten beschikken over alle literatuur die over Eindhoven en Kempenland verschenen was, want aan zo'n bibliotheek bestond een grote behoefte. Tenslotte toonde
Mandos zich bereid, zelf de ordening van het archief ter hand te nemen, en het College
op gezette tijden verslag te doen, maar hieraan had het gemeentebestuur blijkbaar geen
behoefte.
In het begin van de vijftiger jaren werd A. Tops met de archiefwerkzaamheden belast.
Aan hem viel in 1952 het genoegen te beurt het archief van de kelders van Sancta Ursula over te brengen naar cle eerste vleugel van het nieuwe gemeentehuis. Deze ruimte
was als doorgangshuis bedoeld; zodra liet gemeentehuis helemaal klaar zou zijn, zou
het archief de beschikking krijgen over een betere ruimte. In 1955 werd A. Tops officieel tot gemeentearchivaris aangesteld. Een jaar later werden de oude en nieuwe rechterlijke archieven, de notariële archieven, de retro-acta van de Burgerlijke Stand en het
archief' van de stad en de prinsedorpen door het Rijk aan Eindhoven in bewaring gegeven. Tijdens de ambtsperiode van Tops kwamen klappers gereed op de doop-, trouwen begraafboeken van de oude parochies, werd het archief van de schepenbank van
Tongelre geïnventariseerd en werd een begin gemaakt niet het klapperen van de notariële archieven en de krantenleggers. Met medewerking van het archief schreef Drs. J.
Peynenburg zijn 'Bouwstoffen tot de geschiedenis van Eindhoven' en schreven A. Tops
en J.M.Th. Verschueren het boek 'Eindhoven', dat in 1965 door Vroom & Dreesmann
werd uitgegeven.
In de loop van de jaren veranderden de plannen voor de afbouw van het stadhuis en
werd besloten tot de bouw van een geheel nieuw gemeentehuis. In 1969 kwam het
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tegenwoordige gebouw klaar. Ditmaal vond de verhuizing plaats onder leiding van
Mr. A.L.G.M. van Agt, die dat jaar Tops als gemeentearchivaris was opgevolgd, en
A.D. Kakebeeke, die kort daarna de bemanning was komen versterken. De inventarisatie werd nu systematisch aangepakt, terwijl tegelijkertijd een educatieve dienst werd
opgebouwd. Met name Kakebeeke maakte zich verdienstelijk met liet verzorgen van
lezingen, gastlessen, cursussen en excursies. Daarnaast verschenen boekjes over de geschiedenis van Eindhoven en omgeving en werd een gemeentelijke monumentenlijst
opgesteld. Bijzonder veel werk gaf en geeft liet project 'Geschiedschrijving Eindhoven
1810 -1960'. Weliswaar valt de verantwoordelijkheid hiervan onder een zelfstandige
redactieraad, doch liet archief verleent vele hand- en spandiensten.
Door de activiteiten van de archiefdienst maken de genealogen sinds lang een minderheid uit onder de archiefbezoekers. Veel meer wordt door andere belangstellenden een
beroep op de dienst gedaan. Hieronder bevinden zich ook vele bewoners uit de omgeving van de stad. Door de oprichting van de streekarchiefdienst zal liet mogelijk zijn
de collecties verder uit te breiden, waardoor nog beter beantwoord zal kunnen worden
aan de reeds bestaande vraag.
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II.

HET STREEKARCHIVARIAAT NOORD-KEMPEN LAND
door H. Mijland

Ruim vijfentwintig jaar geleden werd het eerste streekarchivariaat in Nederland opgericht. Deze gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat in de kring Oosterhout
vormde feitelijk een bekrachtiging van een reeds bestaande samenwerking tussen zes
gemeenten op het gebied van archiefbeheer. De grote promotor van de streekarchivariaten in Nederland was ongetwijfeld de toenmalige inspecteur der archieven in
Noord-Brabant, de heer H.J. Bernsen. Hij noemde zichzelf eens, de 'vroedmeester'
van de streekarchivariaten.
Nu sinds 1 januari 1982 het Streekarchief Zuid-Oost Brabant van start is gegaan, hebben alle Brabantse gemeenten — op vier na — een gemeente- danwel streekarchivaris.
In dit nieuwe samenwerkingsverband gaan negentien gemeenten gezamenlijk hun archieven beheren. In het hiernavolgende artikel (hoofdstuk III) is uiteengezet hoe deze
samenwerking tot stand is gekomen. Daaruit blijkt tevens dat sinds 1 januari de gemeentelijke archiefdienst van Eindhoven en het streekarchivariaat Noord-Kempenlan d
hebben opgehouden te bestaan. In dit artikel wil ik dan ook stilstaan bij ruim twintig
jaar wel en wee van Noord-Kempenland.
INITIATIEF EN OPRICHTING.
De eerste aanwijzingen voor de oprichting trof ik aan in een notitie uit 1956. In deze
notitie legde de reeds genoemde heer Bernsen zijn gedachten vast over de vorming van
streekarchivariaten in de zuidelijke Kempen. Zijn wens was gemeenten bijeen te voegen die organisatorisch en historisch een eenheid vormden. Hij stelde voor om streekarchivariaten te vormen in:
de zuidelijke Kempen, met als deelnemende gemeenten Bergeyk, Bladel, Eersel, Hoogeloon c.a., Luyksgestel, Riethoven, Reusel, Valkenswaard, Waalre en Westerhoven;
de noordelijke Kempen met de gemeenten Oirschot (en Best), Veldhoven en Vessem;
en tot het kwartier Oisterwijk rekende hij, de gemeenten Oost-, West- en Middelbeers
en Hooge- en Lage Mierden;
en tenslotte tot Peelland, Heeze en Budel.
Dit idee vond vooral weerklank bij de burgemeester van Best en de secretaris van Veldhoven. Het college van burgemeester en wethouders van Oirschot deed de eerste stap
door bij schrijven van 26 juni 1956 aan de colleges van Best, de Beerzen, Veldhoven en
Vessem om gezamenlijk de mogelijkheid te onderzoeken tot de vorming van een
streekarchivariaat. In die brief gingen zij uitvoerig in op het belang en de taken van
zo'n dienst. De reacties op dit verzoek waren zo positief, dat besloten werd op 5 november 1956 bijeen te komen om het voorstel nader te bespreken. Op die bijeenkomst
waren aanwezig de burgemeesters van Best, Oirschot en Veldhoven, als ook de provinciaal inspecteur der archieven. Het bestuur van de gemeenten Oost-, West- en Middel-
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heers en Vessem zonden bericht van verhindering. Bij latere besprekingen nemen deze
gemeenten ook niet deel aan het overleg.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de toen bereikte overeenstemming spoedig tot de
oprichting van de dienst zou leiden. Begin januari 1957 werd namelijk een concept-gemeenschappelijke regeling voor het archivariaat aan de betrokken gemeentebesturen
toegezonden, vergezeld van een ontwerp-oproep voor een archivaris. Diverse hierna te
noemen factoren vertraagden die totstandkoming echter aanzienlijk.
In de eerste plaats dacht men dat de regeling niet vastgesteld kon worden, omdat Oirschot nog niet over een goedgekeurde archiefbewaarplaats beschikte. Toen dit misverstand was opgehelderd, besloot B & W van Oirschot de conceptregeling ter vaststelling
toe te zenden aan de colleges en raden van de drie gemeenten (15 maart 1957). Er
volgde een uitvoerige correspondentie over een aantal wijzigingen in het ontwerp. Ook
de provinciaal inspecteur uitte zijn bezwaren tegen niet name de inhoud van de artikelen 5, lid 1, en 27, lid 2. Hierop komen we later terug. In augustus 1958 stelden do raden van de gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven de regeling vast en stuurden deze
vervolgens ter goedkeuring aan gedeputeerde staten. De oproep voor een streekarchivaris ging gelijktijdig uit.
Gedeputeerde Staten lieten de gemeentebesturen bij schrijven van 20 mei 1959 weten
bedenkingen te hebben tegen de vastgestelde regeling en wel dezelfde als de provinciaal
inspecteur. In deze brief deelden zij onder andere mede:
...... dat het onze aandacht heeft getrokken dat blijkens artikel 5, le lid van de onderhavige gemeenschappelijke regeling in de streekarchiefcommissie zitting kunnen hebben de burgemeesters en secretarissen van de samenwerkende gemeenten. Bij ons is de
vraag gerezen, of het juist moet worden geacht, dat de secretarissen in deze commissie
worden opgenomen. Naar onze mening moet de figuur van de commissie z6 worden gezien, dat deze ten aanzien van het toezicht op het archiefbeheer de taak overneemt van
de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de gemeenschappelijke regeling
deelnemende gemeenten. Het moet naar onze aanvankelijke mening dan ook voor de
hand liggend worden geacht, dat in de bedoelde commissie uitsluitend de burgemeesters en/of wethouders zitting nemen.
Bovendien kan op grond van artikel 18, 4e lid, de secretaris voor de taak konten te
staan het archiefbeheer over te nemen, hetgeen met zich medebrengt, dat hij op grond
van het feit, dat hij zitting heeft in de commissie toezicht op zijn eigen beheer moet
uitoefenen. Zulks kan onzes inziens moeilijk aanvaardbaar worden geacht.'
Gedeputeerde Staten verzochten de deelnemende gemeenten zich nogmaals te beraden
over de inhoud van artikel 5.1, alsmede over de tekst van artikel 27.2 dat handelde
over de kostenverdeling tussen de gemeenten. De bedoelde passage bepaalde:
'dat de helft van vorenbedoeld aantal werkdagen, beschikbaar gesteld voor de gemeente Oirschot wordt geacht beschikbaar te zijn gesteld voor de gemeente Best.'
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Voor een juist begrip zij opgemerkt, dat de huidige gemeenten Best en Oirschot tot
1819 één heerlijkheid c.q. gemeente vormden.
Het college van B & W van Oirschot antwoordde Gedeputeerde Staten op 7 september
1959 dat zij de bezwaren van het college niet deelden. Ten aanzien van de kostenverdeling tussen Oirschot en Best merkten zij op:
(Deze) achten wij voorshands reëel. De omvang van het Oirschotse archief van na
1819 is dermate gering, dat de gewraakte bepaling inzake de kostenverdeling nagenoeg
geen invloed zal uitoefenen op de hoogte van het bedrag, dat anders door de gemeente
Best zou moeten worden betaald voor de kosten van het archief, dat van voor 1819
dateert.'
Opmerkelijk is, dat over de archieven van na 1819 in de correspondentie geen sprake
is. Temeer, wanneer u weet dat dit archief (tot 1940) een omvang heeft van ruim zeventig strekkende meter.
Na deze reactie van Oirschotse zijde, bezocht de inspecteur de bestuurderen van Best
en Veldhoven. Deze kon hij overtuigen van de standpunten van Gedeputeerde Staten en
van hem zelf. Bernsen stelde na dit overleg aan Oirschot een tekstwijziging voor, waarin de gemeentesecretarissen als adviserende leden van de streekarchiefcommissie werden voorgedragen en waarin de kostenverdeling tussen Best en Oirschot alleen zou gelden voor de werkzaamheden aan het gezamenlijke archief tot 1819.
Mede op aandringen van de twee andere deelnemende gemeenten werd de regeling in
de voorgestelde zin aangepast.

Met de toezending van de gewijzigde regeling aan de gemeenteraden wachtte men aanvankelijk (begin 1960), omdat men de publicatie van de archiefwet 1959 in de staatscourant wilde afwachten: Een aanpassing van de regeling aan deze wet kon dan meteen
worden meegenomen. Toen echter de Eerste Kamer de wet verwierp, zond men de wijzigingen ter vaststelling aan de gemeenten toe. Bij besluit van 2 maart 1961 keurde Gedeputeerde Staten tenslotte de gemeenschappelijke regeling goed.
Ruim vijf jaar nadat het initiatief daartoe genomen werd, kon op 1 november 1961 het
streekarchivariaat van start gaan. Tot eerste streekarchivaris benoemde de commissie
J .P. Rogier.
NAAMGEVING
Met het vinden van een goede naam voor het archivariaat had men in het begin enige
moeite. In de oorspronkelijk vastgestelde regeling en in de besprekingen vooraf, noemde men het: Streekarchivariaat Oirschot e.a.. Aangezien deze naam niet duidelijk liet
uitkomen dat de dienst ook voor Best en Veldhoven werkte, wijzigde men de naam in
1960 op verzoek van de heer Bernsen in Streekarchivariaat 'De noordelijke Kempen'.
In de eerste vergadering van de streekarchiefcommissie stelde de archivaris echter voor
de naam nogmaals te wijzigen. Historisch juister achtte hij de naam: Streekarchivariaat
Noord Kempenland. Daarin kwam volgens zijn mening de binding met het voormalige
Kwartier Kempenland van de Meierij beter tot uiting. Tot deze wijziging werd op 14
december 1961 besloten.
Deze benaming heeft het streekarchivariaat tot aan de opheffing behouden. Mijns inziens had er nog eenmaal een naamsverandering moeten plaatshebben, doch daar kom
ik later op terug.
HET OIRSCHOTSE ARCHIEF IN DE KERK
Het verwerven van de archieven van de gemeenten die tot het streekarchivariaat behoorden is niet zonder slag of stoot gegaan. Dit geldt niet voor de archieven van de gemeente Best en Veldhoven, doch des te meer voor de oude archieven van Oirschot en
Oerle. Hieronder het relaas van die wervingsacties.

Kantongerechtsgebouw te Oirschot
(Fotoverzameling rayondepot Oirschot)

Het was in 1950, dat de heer Bernsen het archief van Oirschot inspecteerde. Dit archief
bevond zich toen op de zeer brandgevaarlijke zolder van het raadhuis. Volgens informatie van de gemeente betrof het archief, dat in oktober 1944 uit de brandende kerk
was gered. De rest van het archief in de kerk zou, volgens hem werd verteld, bij die
brand verloren zijn gegaan. Twee jaar later vernam Bernsen echter bij geruchte, dat
zich in de kerk te Oirschot nog wel degelijk archieven bevonden. Hij ging ter plaatse
op onderzoek uit, Toen bleek dat een grote hoeveelheid archieven zich in een ntimte
in de kerk bevonden, bestaande uit vele charters en stukken uit de zestiende tot en
met de achttiende eeuw. Bernsen stelde de secretaris van Oirschot op de hoogte van
zijn vondst en adviseerde hem de archieven aan de parochie ten geschenke te vragen.
Dit is echter niet gebeurd.
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Inmiddels had de inspecteur ook ontdekt, dat wethouder Nooyen van Oirschot reeds
in 1916 stappen had ondernomen om het archief in de kerk te laten inventariseren
door de toenmalige provinciale archiefambtenaar Cleerdin, de latere griffier. Nooyen
had zich in deze tot de Commissaris van de Koningin gewend. De commissaris verzocht daarop de rijksarchivaris, die destijds tevens provinciaal archiefinspecteur was,
hem te adviseren. Eerst na bemiddeling van de bisschop kreeg rijksarchivaris Smit toegang tot de archieven. Hem bleek dat het merendeel der in de kerk berustende archieven daar in het laatst van de achttiende eeuw door het gemeentebestuur waren gedeponeerd. Aangezien hij dit echter niet met zekerheid kon vaststellen en aangezien de
gemeente nooit moeite had gedaan om het archief terug te krijgen, concludeerde Smit:
'... ..... dat zij krachtens de geldende jurisprudentie thans eigendom der parochie waren
en dat de gemeente, indien de parochie ze wilde afstaan, eene contrapraestatie diende
te geven.'
De zaak is toen kennelijk doodgebloed.
De kwestie van de Oirschotse archieven in de kerk werd weer actueel toen de oprichting van het streekarchivariaat zeker was. Burgemeester en wethouders van Oirschot
richtten zich in juni 1961 tot het kerkbestuur met het verzoek om het archief dat zich
in de St. Petruskerk bevond in bewaring te geven aan het streekarchivariaat. Het kerkbestuur zond dit verzoek om advies aan de bisschop. Monseigneur Bekkers antwoordde op 23 november 1961 geen bezwaar te hebben tegen:
.....een voorlopige inbewaargeving van de archiefstukken, die in de parochiekerk in
de zgn. 'Latijnse school' boven de sacristie worden bewaard,'
Het kerkbestuur stelde het proces-verbaal van inbewaringgeving conform op en voegde
daaraan de voorwaarde toe, dat de archieven binnen twee jaar globaal geordend en
geihventariseerd moesten zijn om de overdracht van de niet kerkelijke archieven te
kunnen regelen. Burgemeester en wethouders van Oirschot gingen met de inbewaringgeving accoord, doch stelden — op advies van de archivaris — dat genoemde termijn van
twee jaar niet al te strikt genomen kon worden. Eind 1961 werd het archief naar het
streekarchivariaat vervoerd.
Rogier verzocht daarop de rijksarchivaris, mejuffrouw E.H. Korvezee, om de voorlopige inventaris op te sporen, die volgens aantekeningen op de stukken gemaakt zou zijn
door haar voorganger, J.P.W.A. Smit. Dit manuscript bleek in de administratie van de
provinciaal inspecteur te berusten die het aan Rogier zou overhandigen. Waar dit manuscript zich momenteel bevindt is nog niet achterhaald. De toenmalige streekarchivaris heeft ten aanzien van de termijn van twee jaar goed aangevoeld dat dit niet haalbaar
was. Nu de ordening en beschrijving van de archieven, afkomstig uit de kerk in volle
gang is, blijkt dat het een complex is van een tiental archieven met een ingewikkelde
structuur. Naar verwachting is de inventarisatie eind 1983 te voltooien.
DE KWESTIE OERLE
Zoals u, lezer, wellicht weet, is de huidige gemeente Veldhoven in 1921 gevormd door
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samenvoeging van de gemeenten Oerle, Veldhoven—Meerveldhoven en Zeelst. In vroeger eeuwen vormden echter Oerle en Meerveldhoven een schepenbank. Het archief van
de schepenbank, dat uiteraard een geheel vormde met het bestuurlijk archief van deze
plaatsen, berustte tot 1888 bij de gemeente Oerle.
Het jaar daarvoor inspecteerde rijksarchivaris Bondam de archieven van de gemeente
Oerle. Hij constateerde toen dat het archief onder zeer slechte condities bewaard werd
en kwam met het gemeentebestuur overeen, dat het archief naar het rijksarchief zou
worden overgebracht. Dit gebeurde in 1888.
In april 1975 richtten burgemeester en wethouders van Veldhoven zich tot de rijksarchivaris in Noord-Brabant met het verzoek om teruggave in eigendom van het bestuurlijk gedeelte van het archief van Oerle---Meerveldhoven en om in bewaargeving van het
rechterlijk gedeelte van het archief. De rijksarchivaris gaf eerst in december daaraanvolgende antwoord op dit schrijven. Hij is daartoe kennelijk aangespoord door de algemeen rijksarchivaris, die een maand eerder door B & W van Veldhoven van hun schrijven van april op de hoogte was gesteld.
Het antwoord van de rijksarchivaris is zeer uitgebreid. Samengevat luidt het als volgt:
Het oud-administratief archief van Oerle en Meerveldhoven is in 1887 door het gemeentebestuur van Oerle aan het rijksarchief afgestaan en sindsdien als rijkseigendom
beschouwd. Dit gebeurde ten gevolge van de zeer slechte bewaring en op advies van
Bondam. Het proces-verbaal van overgifte en overneming is op 6 april 1888 getekend
door partijen.
Rond de jaarwisseling 1915/1916 is er een moeizame briefwisseling gevoerd tussen de
rijksarchivaris, Smit, en het gemeentebestuur van Oerle over de teruggave van het oudadministratief archief aan de gemeente, Deze teruggave is toen echter niet doorgegaan,
omdat de gemeente geen brandvrije archiefkast wilde aanschaffen.
Hij vervolgde:
'Nu uw gemeentebestuur opnieuw een inbewaargeving aanhangig maakt aarzel ik niet
voor wat het oud-administratief archief van Oerle en Meerveldhoven betreft deze mogelijk te maken.'
Wat het oud-rechterlijk archief betrof had hij bedenkingen. Hij schrijft:
'De tendens naar centralisering van archieven binnen de streekarchiefdiensten en het
scheppen van dit precedent zou er echter toe leiden, dat de nu grotendeels op het
Rijksarchief in Noord-Brabant berustende oud-rechterlijke archieven over zeventien
diensten in de gemeentelijke sfeer verstrooid raken ..... En dit nu is beslist niet in het
belang van het gebruik van deze archieven in het algemeen en van de wetenschapsbeoefening in het bijzonder.'
Ook de dan plaatsvindende besprekingen over de vorming van één streekarchief in
Zuid-Oost Brabant werd als argument tegen de overdracht aangevoerd.
Tenslotte deelde de rijksarchivaris mede, dat de minister van C.R.M. verzocht is machtiging te verlenen tot de inbewaargeving van het oud-administratief archief van Oerle
en Meerveldhoven aan de gemeente Veldhoven.
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Opmerkelijk is dat in voornoemde brief tot tweemaal sprake is van inbewaringgeving,
terwijl de gemeente om teruggave in eigendom heeft verzocht. Bij inbewaringgeving
blijft het rijk namelijk eigenaar. Het belang van het gebruik van de archieven, dat aangevoerd werd, alsmede het belang van de wetenschap, is mijns inziens beter gediend bij
decentralisatie. Het toegankelijk maken van de archieven is bij de streekarchieven beter
gegarandeerd, dus ook het gebruik. De onderzoeker heeft bovendien ter plaatse de aanvullende bronnen direct bij de hand.
Inmiddels hadden burgemeester en wethouders van Veldhoven ook verzocht om inbewaringgeving van het oud-rechterlijk archief van de dingbank Veldhoven—Zeelst—
Blaarthern. De rijksarchivaris stelt in een brief van 20 april 1976, voor het rechterlijk
archief van Oerle in bewaring te geven aan de gemeente, doch van dit archief copieën
te laten vervaardigen die op het rijksarchief kunnen worden bewaard. Ten aanzien van
het rechterlijk archief van de dingbank Veldhoven stelt hij, dat dit archief door de gemeente kan worden gecopieerd, waarna de originelen in het rijksarchief kunnen blijven
berusten. Streekarchivaris Klaasen adviseerde het college niet op dit voorstel in te gaan.
I let copiëren zou te kostbaar en te tijdrovend zijn. Bovendien zou bij aanvaarding van
dit voorstel een precedentwerking optreden ten aanzien van de andere archiefdiensten
in Nederland. B. en W. antwoordden op 4 juni 1976 dat het voorstel niet aanvaardbaar
is. Tevens verwezen zij naar de afspraken die op 12 februari van dat jaar gemaakt zijn
tussen de rijksarchiefdienst en de Landelijke Kring van Gemeente- en Streekarchivarissen over de inbewaargeving van archieven door het Rijk.
Het college verzocht nogmaals om de overdracht, waarvoor de minister reeds machtiging had verleend. Zij dringen er op aan die overdracht vóór 1 juli te doen plaatsvinden.
De rijksarchivaris antwoordde op 17 juni d.a.v.. Allereerst sprak hij zijn verbazing uit
over de ultimatieve strekking van de brief, doch hij zegt toe dat de inbewaringgeving
van zowel het administratieve als het rechterlijke archief van Oerle vóór 1 juli gerealiseerd kan worden mits de gemeente het transport regelde. Dat transport vond op 28
juni plaats. De overeenkomst van inbewaringgeving werd daarop getekend.
Het gemeentebestuur van Veldhoven accepteerde echter niet dat het administratieve
archief niet in eigendom werd overgedragen. Zij richtten zich nu rechtstreeks tot de
minister. Hem werd verzocht in overweging te nemen om toestemming te geven én om
te bevorderen dat genoemd archief in eigendom werd teruggegeven aan de gemeente.
De minister verzocht daarop, na ingewonnen advies, de algemene rijksarchivaris om op
grond van artikel 9 van het Archiefbesluit de rijksarchivaris in Noord-Brabant te machtigen het bedoelde archief in eigendom over te dragen aan de gemeente Veldhoven. Op
21 september 1976 antwoordde de minister op het verzoek van Veldhoven dat de overdracht kon plaatsvinden. Eerst in juni 1977 werd het proces-verbaal van eigendomsoverdracht opgemaakt.
Uit het voorafgaande, geachte lezer, kunt u opmaken, dat het verwerven van archieven
wel eens problemen kan geven. Toch heeft het streekarchivariaat Noord-Kempenland,

Opgravingen naar 't Slot te Zeelst.
(Fotoverzameling rayondepot Oirsehot)
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met minder moeite, een aantal archieven van bedrijven en particuliere instellingen voor
de dreigende ondergang kunnen behoeden. Een overzicht van de te Oirschot aanwezige
archieven en van de verzamelde documentatie over de gemeenten Best, Oirschot en
Veldhoven is opgenomen in : 'De archieven in Noord-Brabant'. Dit overzicht is verschenen in 1980 als deel IV in de reeks 'Overzichten van de archieven en verzamelingen
in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland', uitgegeven onder auspiciën van de
Vereniging van archivarissen in Nederland.
CONSERVEREN EN RESTAUREREN
Reeds het tweede artikel van de archiefwet 1962 stelt:
'De overheidsorganen zijn v e r plicht de onder hen berustende archiefbescheiden
in goede en geordende staat te bewaren.'
Deze verplichting tot het goed bewaren van de archieven is dan ook een van de primaire taken van een archiefdienst. Voor vele streekarchivariaten is die materiële verzorging echter een zorg in dubbele betekenis. Noord-Kempenland verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat de streekarchiefcommissie de noodzaak van die zorg inzag en
de mankracht en middelen beschikbaar stelde voor de uitvoering van deze taak.
Een eerste eis daartoe is het scheppen van gunstige omstandigheden voor de bewaring
van de archieven, zodat geen schade kan optreden of, wanneer die schade reeds is opgetreden, deze een halt toe te roepen. Die gunstige omstandigheden zijn een juiste temperatuur en vochtigheidsgraad in de archiefbewaarplaats, als ook het gebruik van zuurvrij verpakkingsmateriaal voor de archiefbescheiden.
Veel schade is in het verleden ontstaan door vocht, schimmels en ongedierte, alsmede
door onzorgvuldig gebruik. Het Oirschotse archief dat in de kerk lag, heeft met name
zware schade opgelopen door het doorsijpelende bluswater tijdens en na de brand in
1944. Het besproken Oerlese archief is onder zo'n slechte condities bewaard geweest,
dat het momenteel nagenoeg verpulverd is. Wanneer een archief zo zwaar beschadigd
is als de twee bovengenoemde, dan is conservering een eerste eis. Conserveren is feitelijk het tot staan brengen van de veroorzakers van de opgetreden schade en de condities scheppen voor de juiste bewaring daarna.
Herstel van de schade is mogelijk door restauratie. Door dit proces kunnen verloren gegane stukken papier weer worden aangevuld tot het oorspronkelijke formaat. Helaas
kan de eventueel verdwenen tekst niet meer tevoorschijn worden gehaald. Met het herstel van de ontstane schade kon een begin gemaakt worden, omdat de streekarchiefcommissie de noodzaak tot ingrijpen inzag en financieel ondersteunde. Daardoor werd
het mogelijk dat Noord-Kempenland -- als een van de weinige streekarchieven in Nederland — over een restauratie-atelier beschikt, uiteraard op een aangepaste schaal. De
resultaten van de met eenvoudige middelen uitgevoerde restauratie zijn goed. De verkregen daadwerkelijke steun van het Tilburgse restauratie-atelier bij het starten van het
Oirschotse mag hier niet onvermeld blijven.
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Zoals reeds gezegd verkeert het archief van Oerle en Meerveldhoven in zeer slechte
staat. Restauratie van dit archief, een werk dat zeer arbeidsintensief is, zou de totale
ondergang van dit archief betekenen, aangezien de laatste archiefstukken eerst over jaren aan de beurt zouden komen. De enige manier om de informatie in dit archief aanwezig voor de toekomst te behouden, is het microverfilmen van de archiefstukken.
Deze verfilming wordt momenteel uitgevoerd door het Microcenter te Valkenswaard.
De zorg voor het behoud van archiefstukken zal in de toekomst steeds meer aandacht
vragen. De luchtverontreiniging, alsmede het intensievere gebruik van de archieven tasten de conditie van de papieren informatiedragers steeds meer aan.
HUISVESTING EN CENTRALISATIE
Bij de start van het streekarchivariaat Noord-Kempenland verrichtte de archivaris zijn
werkzaamheden in de drie aangesloten gemeenten, met name te Oirschot en Veldhoven. De gemeente Best behoefde minder bezocht te worden, omdat in 1962 de archiefruimte in het voormalig kantongerechtsgebouw te Oirschot werd aangewezen als archiefbewaarplaats voor de gemeenten Best en Oirschot gezamenlijk. Dit besluit volgde
uiteraard uit het gemeenschappelijke archief dat de gemeenten tot 1819 bezaten.
In 1963 kreeg Rogier een kamer toegewezen in dit kantongerechtsgebouw. Vier jaar
later kon de werkruimte van het archivariaat met twee vertrekken worden uitgebreid,
omdat het gezin van de Oirschotse gemeentesecretaris toen hun woonruimte in dat gebouw verliet.
In dat jaar was inmiddels het aantal medewerkers van Noord-Kempenland uitgegroeid
tot veertien. Rogier heeft namelijk vanaf het begin een beroep gedaan op de medewerking van hoofd- en handarbeiders. De huisvesting van de medewerkers leverde echter
steeds meer problemen op voor de gemeenten. De wet van 1968 op de tewerkstelling
van w.s.w.-ers, die een concentratie van tewerkgestelden in grote centra voorstond,
bracht echter een even trieste als noodzakelijke oplossing van het huisvestingsprobleem
nabij. Volgens deze wet zouden de medewerkers van het streekarchivariaat in Eindhoven hun werkzaamheden moeten verrichten. De toenmalige streekarchivaris, de heer
W. Klaasen, stelde echter voor de medewerkers te Oirschot te concentreren. Onder
druk van voornoemde wet en van de sociale werkvoorziening te Eindhoven, moest de
streekarchiefcommissie echter in 1970 besluiten tot opheffing van de werkobjecten bij
het archivariaat. Een uitzondering werd gemaakt voor drie medewerkers, die momenteel nog aan het archief zijn verbonden.
Gelijktijdig kampten de gemeenten Best en Veldhoven met ruimtegebrek in hun archiefbewaarplaatsen. Burgemeester en wethouders van Veldhoven besloten daardoor op 23
maart 1970 tot het tijdelijk doen overbrengen van de Veldhovense archieven naar de
archiefbewaarplaats te Oirschot. Ook het Bestse college ging tot zo'n besluit over.
Toen men inzag dat deze tijdelijke oplossing, centralisatie van de archieven en het personeel, grote voordelen bood, heeft de streekarchiefcommissie die centralisatie gehandhaafd.
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Zoals ik reeds hiervoor aangaf, had op dat moment de naam van de gemeenschappelijke regeling nogmaals gewijzigd moeten worden. Door de centralisatie werd NoordKempenland namelijk een streekarchief in plaats van een streekarchivariaat.
TAKEN EN ACTIVITEITEN
Een van de belangrijkste taken van een archiefdienst is liet toegankelijk maken van de
beheerde archieven en verzamelingen. Binnen de archiefwereld is bekend dat juist deze
taak door de noodzakelijke andere werkzaamheden makkelijk in de verdrukking komt,
De Archiefraad constateerde dit reeds in 1972 voor de rijksarchiefdienst in haar advies nummer 15: 'De rijksarchiefdienst; problemen, oplossingen en prioriteiten.'
Dit probleem geldt nog onverkort. De rijksarchieven zijn om deze reden op maandag
gesloten. Enkele gemeentearchieven zijn reeds tot een zelfde soort maatregel overgegaan.
Het is daarom des te droeviger te moeten constateren, dat juist op het gebied van het
ordenen en beschrijven van archieven veel kostbare tijd verloren is gegaan. Uit de correspondentie en andere bronnen bleek dat reeds aan de ordening van de Oirschotse en
Veldhovense archieven is gewerkt in voorgaande perioden, zonder dat deze arbeid tot
het gewenste resultaat kon leiden. Voor de vertragingen en onderbrekingen zijn echter
wel aanvaardbare oorzaken aan te wijzen.
Ondanks deze problemen kon in 1964 de inventaris verschijnen van het archief van de
gemeente Best over de periode 1819 tot 1946, vervaardigd door de heer F.J. Pronk. In
1971 volgde de lijvige inventaris van het archief van de tot de gemeente Veldhoven behorende voormalige gemeenten Oerle, Veldhoven—Meerveldhoven en Zeelst, over de
jaren 1517 tot 1921, van de hand van W. Klaasen. Enkele maanden geleden is de inventarisatie van het Veldhovense archief van na 1921 gereed gekomen. Momenteel wordt
alle beschikbare tijd besteed aan het ordenen en beschrijven van de Oirschotse archieven, welke naar verwachting eind 1983 gereed komt.
Naast de genoemde inventarissen is de laatste twintig jaren met veel inzet gewerkt aan
het vervaardigen van neveningangen op de archieven. Bijna alle op het archief aanwezige doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken zijn momenteel geïndiceerd. Diverse protocollen uit de oud-rechterlijke archieven van Oirschot—Best en Veldhoven zijn
eveneens bewerkt. Andere archiefstukken of series zijn bewerkt en in Campinia gepubliceerd. Door deze neveningangen heeft de onderzoeker een prima hulpmiddel om
zijn onderzoek sneller te kunnen verrichten. Met recht mag hier opgemerkt worden,
dat het maken van die ingangen alleen mogelijk was door de inzet van de medewerkers
aan het archief, doch evenzeer door het enthousiasme van meerdere vrijwillige medewerkers. Ook het Administratief Centrum te Bergeyk heeft haar steentje daartoe bijgedragen. Daar is ook de catalogus vervaardigd op de ruim 4000 banden van de archiefbibliotheek.

Een volledige lijst van de gereed gekomen toegangen is opgenomen in de vorige aflevering van Campinia ( I 1 e jaargang, nr. 43, blz. 134 - 144).
INFORMATIE EN BEZOEKERS
Het informeren en adviseren van de gemeentebesturen is eveneens een taak van de archiefdienst. Bij het nalopen van de correspondentie uit de eerste jaren, viel mij op dat
de streekarchivaris zeker tien procent van zijn werktijd besteed moet hebben aan het
geven van advies met betrekking tot de toekenning van een gemeentewapen en gemeentevlag aan de drie gemeenten. Dat de Hoge Raad van Adel in deze zijn uitgesproken opvattingen heeft, ondervond de gemeente Best. De strijd om erkenning van het voorgestelde wapen van deze gemeente duurde tot in het voorjaar van 1981. Hoe 'de aanhouder wint' kunt u lezen in het artikel dat de gemeentesecretaris van Best, de heer P.A.
Gondrie, aan deze langdurige kwestie gewijd heeft (zie Campinia, 1 1 e jaargang, blz.
29-32 en 115-119).
De gemeente Oirschot heeft eveneens jaren moeten vechten om erkend te worden als
'historische stadskern'. Talrijk zijn de onderzoeken naar het vereiste bewijsmateriaal,
twee kaarten waarop Oirschot als stedelijke kern voorkomt uit de periode 1600 tot
1850. De samenwerking tussen de afdeling gemeentelijke ontwikkeling en het streekarchief zal naar verwachting in deze het gewenste resultaat opleveren. En terecht, wanneer u weet dat de buurgemeenten Eindhoven en Oisterwijk reeds eerder aangewezen
zijn als historische stadskern. Het historisch centrum van beide laatstgenoemde gemeenten is bij lange na niet zo goed behouden als in Oirschot.
Naast diverse andere terreinen van gemeentelijke zorg, zijn de gemeenten geadviseerd
inzake archeologie, monumentenzorg en straatnaamgeving.
In de afgelopen twintig jaren heeft het streekarchief zijn functie als regionaal informatiecentrum voor genealogen en historisch geïnteresseerden duidelijk bewezen. De grote
groep genealogen vond tal van gegevens voor hun familie-onderzoek. Velen van hen
raakten al spoedig gegrepen door de achtergrond-informatie die de archieven hen verschaften en werden op het spoor gezet van anders gerichte onderzoeken. Bijvoorbeeld
naar de geschiedenis van een oude boerderij of woning, of naar de bezittingen van hun
voorouders, danwel naar de gebeurtenissen rond een van de verre familieleden. Ook
studenten en scholieren vonden in de archieven en documentaire verzamelingen bouwstenen voor hun scriptie. Naast enkele lopende onderzoeken voor dissertaties, heeft
het archief ook stof geleverd voor publicaties in kranten, weekbladen en tijdschriften.
I Iet aantal bezoeken is toegenomen van 119 in 1965 tot bijna 500 in het afgelopen
jaar. Topjaren waren 1976 en 1979 met respectievelijk 741 en 655 bezoeken. In het
eerstgenoemde jaar is dit getal bepaald door de bezoeken van scholieren van diverse
scholen met een geschiedenistaak. In het tweede jaar mede door twee werkgroepen van
de rijksuniversiteit Utrecht, die een onderzoek instelden naar de invloed van de mechanisatie op de landbouw op zandgronden.
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De geregistreerde schriftelijke verzoeken om inlichtingen liepen op van 31 in het eerste
jaar tot ruim 300 in de afgelopen jaren. Een overzicht van het verloop van het aantal
bezoeken in de jaren 1965— 1980 is gegeven in bijgaande grafiek. Van voor 1965 zijn
geen gegevens voorhanden. Daarin is tevens het verloop van de geregistreerde brieven
opgenomen. alsmede het aantal uitleningen. De uitleningen zijn eerst vanaf 1976 bijgehouden, omdat deze eerst in dat jaar officieel werden toegestaan.
EDUCATIEVE ACTIVITEITEN EN PUBLIKATIES
Meer dan ik aanvankelijk vermoedde, is het streekarchief Noord-Kempenland actief geweest op educatief gebied. In de zeventiger jaren zijn cursussen gegeven in het lezen
van oud-schrift, zowel aan beginners als gevorderden. In dit najaar zal deze traditie
voortgezet kunnen worden. De dienst werkte verder mee aan de Organisatie van tentoonstellingen of verzorgde deze zelf. Zo werd in 1971 bij de viering van vijftig jaar
Groot-Veldhoven een len toonstelling verzorgd. Een jaar later is te Best de expositie
"I / werend verleden' georganiseerd. Ook tijdens de archiefdag in 1976 te Oirschot, bij
nelenenheid van vijf jaar Campinia, richtte men in de raadskelder aldaar een tentoonin.
I )e heer Klaa se n verwierf bekendheid door de talrijke lezingen en voordrachten die hij
in de regio hield. Hij zette zich ook in voor de oprichting van het museum Het Oude
Slot te Veldhoven, alsmede voor de totstandkoming van een oudheidkamer te Oirschot. Dit laatste heeft niet mogen lukken. Wel is door de dienst medewerking verleend aan de opzet van het boerenwerktuigenmuseum Hand en Span te Oirschot.

werking is verder verleend aan diverse publicaties in de regionale weekbladen. In
Streekbelangen en het Veldhovens Weekblad kende het archief zelfs een eigen rubriek.
In dit artikel heb ik getracht u een indruk te geven van de oprichtingsgeschiedenis en
het functioneren van het streekarchivariaat Noord-Kempenland. Aandacht is besteed
aan diverse taken van de dienst, zonder daarbij volledig te willen zijn. Uit hetgeen tot
stand is gebracht mogen we concluderen dat de twintig jaren Noord-Kempenland goede jaren zijn geweest. In de toekomst zal het nu geheten Rayondepot Oirschot zich
blijven inzetten voor het beheer van de archieven van de gemeenten Best, Oirschot
en Veldhoven. We zullen trachten de aanwezige informatie zo dicht mogelijk bij de
inwoners van deze plaatsen te brengen. De ideeën van Bernsen hierover zijn weer volop actueel.
GERAADPLEEGDE BRONNEN
Kwart eeuw streekarchivariaat in de kring Oosterhout (Oosterhout 1981).
Nederlands Archievenblad, 66. jrg. (1962) blz. 11-16 en 84. jrg. (1980) blz. 103-133.
Archief van het streekarchivariaat Noord-Kempenland (notulen streekarchiefcommissie, jaarverslagen en correspondentie).
Archief van de gemeenten Oirschot en Veldhoven (dossiers Archieven).
Archief van de provinciale archiefinspectie in Noord-Brabant.
UITLE5:INGEN

De activiteiten van het streekarchief hebben ook bekendheid verkregen door de deelname aan de jaarlijkse Kunst-, Vlooien- en Antiekmarkt en Braderie te Oirschot, die
beiden in de maand september werden gehouden.
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Van de door het streekarchief verzorgde publicaties is het tijdschrift Campinia het
meest bekend. Met de daadwerkelijke steun van de streekarchiefcommissie is deze
periodiek in april 1971 kunnen verschijnen. Buiten de vele bronnenpublicaties die in
Campinia zijn opgenomen, heeft de amateur-historicus en genealoog vele kansen benut om de resultaten van zijn onderzoekingen bredere bekendheid te geven door middel van dit tijdschrift. Het stemt de medewerkers van het streekarchief dan ook met
vreugde dat de streekarchiefcommissie Noord-Kempenland als een van de eisen voor
aansluiting bij het streekarchief Zuid-Oost Brabant gesteld heeft, dat Campinia gehandhaafd diende te blijven. Dit tijdschrift kan voor de regio een belangrijke bron van historische informatie gaan vormen.
Andere publicaties verzorgd door het streekarchief zijn onder meer: de index op de
jaargangen I — V van Campinia, Oirschot en Veldhoven in oude ansichten, Wandeling
door Oirschot, 50 jaar vrijwillige brandweer in Oirschot, en meer recent, Het oer-oude
Oirschot. De index op de jaargangen VI — X van Campinia is in voorbereiding. Wanneer interesse voor deze toegang voldoende is, zal deze ook worden uitgegeven. Mede-
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DE OPRICHTING VAN HET STREEKARCHIEF
ZUID-OOST BRABANT
door W. Visser

Op 31 december 1981 werd, na een ruim 20-jarig bestaan, het Streekarchivariaat
Noord-Kempenland opgeheven. Niet dat daarmee een eind is gekomen aan de activiteiten van een instelling die veel bekendheid genoot in de streek waarover zij haar
werkzaamheden uitstrekte, integendeel. De bemoeienissen met cultuur en historie
in de regio Best, Oirschot, Veldhoven zullen nog wel worden geintensiveerd, zij het
dan onder de paraplu van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant. waarin Noord-Kempenland is opgegaan. Deze bijdrage wil de achtergronden laten zien die tot het ontstaan
van dit streekarchief hebben geleid.
Werpen wij eerst een blik op de archivistische kaart van Noord-Brabant. Het kan zijn
dat in de naoorlogse jaren de wenselijkheid om bepaalde gemeentelijke vraagstukken
intergemeentelijk aan te pakken, in deze provincie groter was dan elders; feit is wel
dat van de mogelijkheden die de Wet Gemeenschappelijke regelingen op dit terrein
biedt, een druk gebruik is gemaakt, niet in de laatste plaats ten bate van de archieven.
Van oudsher kennen in Noord-Brabant de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven. Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk een eigen archiefdienst. Daarnaast zijn reeds in de vijftiger jaren streekarchivariaten ontstaan, landelijk een novum.
De vorming van deze instellingen spruit voort uit de gedachte dat niet iedere gemeente
over alle voor het archiefbeheer vereiste voorzieningen apart kan beschikken, maar dat
gezamenlijk een draagvlak van voldoende niveau in stand gehouden kan worden. In die
tijd zal ook de gedachte hebben postgevat dat de plaatselijke historie voor een niet onaanzienlijk deel haar neerslag heeft gevonden in de gemeentelijke archieven. Gevolg van
een en ander was dat in 1955 het eerste streekarchivariaat werd opgericht. In de vijftiger en in de eerste helft van de zestiger jaren vond een forse uitbreiding van het aantal
streekarchivariaten plaats; in 1963 waren het er 9 met in totaal 55 deelnemende gemeenten. Na een periode van consolidatie en uitbreiding van bestaande streekarchivariaten zijn in de zeventiger jaren vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant aan dergelijke samenwerkingsverbanden deel gaan nemen. Deze ontwikkeling heeft zeker bijgedragen tot een grotere verbondenheid van de provinciale bevolking met de archieven
van haar regio en tot een beter peilen van de behoeften van die bevolking. De archieven van de gemeenten die deelnemen aan een streekarchivariaat zijn in veel gevallen
drastisch en in snel tempo verbeterd; vele archieven zijn door middel van inventarissen
(te vergelijken met de catalogus van een bibliotheek, de inhoud van het archief is er in
beschreven en men kan er de gezochte stukken in vinden) toegankelijk geworden voor
historisch onderzoek.
De aanduidingen streekarchief en streekarchivariaat zijn in het voorgaande, zo lijkt
het, willekeurig door elkaar gebruikt. Er bestaat echter wel een verschil tussen beide
vormen: bij een streekarchivariaat bewaart iedere deelnemende gemeente de eigen ar-
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chieven, bij een streekarchief daarentegen worden de archieven van de deelnemers
centraal bewaard. De meeste streekarchivariaten zijn begonnen als eenmans-bedrijven.
Daar in de loop van de jaren de archivaris is geconfronteerd met steeds meer en gevarieerder eisen die hem werden gesteld, kon het niet anders dat bij een eenmans bezetting sommige taken achterbleven. De oplossing werd gezocht in meer personeel; dat
was in veel gevallen mogelijk door uitbreiding van het archivariaat, waardoor het draagvlak werd vergroot. Ook wel zijn enkele kleinere archivariaten opgegaan in grotere eenheden; Noord-Kempenland is hiervan een voorbeeld.
Eén ding is opvallend: streekarchivariaten bevatten bijna allemaal plattelandsgemeenten; grotere gemeenten zijn daarin maar zelden opgenomen. Het Streekarchief ZuidOost Brabant, waarover ik nu kom te spreken, is daarop een uitzondering; naast de integratie van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland, is ook het Gemeentearchief
Eindhoven opgeheven en deel uit gaan maken van dit streekarchief. Bij het oprichten
van dit samenwerkingsverband is men niet over een nacht ijs gegaan; daar gingen zeven
jaren van onderhandelen aan vooraf. In 1973 werd door een van de adviescommissies
van wat toen heette het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven, de studiegroep uniformering gemeentelijke voorschriften, het initiatief genomen een onderzoek
te doen naar de wenselijkheid van samenwerking op het gebied van archiefzorg en archiefbeheer in het gebied van de agglomeratie Eindhoven en het gebied van het Streekorgaan Kempenland. Los daarvan werden ook in het gebied van het Streekorgaan Kernpenland initiatieven genomen om te komen tot een gemeenschappelijk archiefbeheer.
De dagelijkse besturen van het Samenwerkingsorgaan en het Streekorgaan stonden
positief tegenover dit initiatief en stelden gezamenlijk een werkgroep functioneren archieven in. In deze werkgroep hadden zitting enige gemeentesecretarissen, de gemeentearchivaris van Eindhoven, de archivaris van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland, de provinciaal archiefinspecteur en vertegenwoordigers van het Streekorgaan
Kempenland en het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven,
llitgangspunt bij het opzetten van het streekarchief was het streven naar een deelname
van alle gemeenten in het gebied van de agglomeratie en van Kempenland. De werkgroep begon met het instellen van een onderzoek naar de staat van inventarisatie en
de mate van toegankelijkheid van de gemeentelijke archieven. Daarbij werden grote
verschillen geconstateerd; er waren gemeenten waar de archieven model waren geordend. er waren er waar op dit punt nog niets was gedaan. Het laat zich horen dat de
gemeenten die reeds aanzienlijke kosten hadden gemaakt voor de ordening van hun archieven er bitter weinig voor voelden bij te dragen in de kosten van ordening van de
al ()lieven van gemeenten die om wat voor redenen dan ook in het verleden geen kans
hadden gezien daar iets aan te doen. Om dit bezwaar te ondervangen werd gekozen
voor de oprichting van het streekarchief in fasen. Er werd gestart met een zgn. overgangsfase, waarin door het streekarchief slechts een beperkt aantal taken werd vericht. Onnodig te zeggen dat de belangrijkste daarvan was het wegwerken van de inveni ai isatie-achterstand. Die start vond plaats op 14 december 1979; de overgangsfase
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duurde ruim twee jaren. Medewerkers van het Gemeentearchief Eindhoven hebben er
in die periode voor gezorgd dat de toegankelijkheid van een groot aantal archieven
op een acceptabel peil is gebracht.
Onder degenen die sterk hebben aangedrongen op het inlassen van een overgangsfase
nam het bestuur van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland een prominente plaats
in. Begrijpelijk, waar het een instelling betreft die in 1961 werd opgericht, waar men
waarachtig niet stil heeft gezeten en waarover in de toelichting van de gemeenschappelijke regeling wordt opgemerkt dat de archieven zich in een uitstekende staat van ordening bevinden. Het deed dan ook op het eerste gezicht wat curieus aan toen op een
gegeven moment duidelijk werd dat de inventarisatie van het Oirschotse archief nog
wel een paar jaar zou vergen. Komend tot de oorzaak van deze 'Spatlese' - om nu
maar in de terminologie van de wijnoogst over te gaan - wil ik trachten mijn woorden
zorgvuldig te kiezen. Bij werkzaamheden aan deze parel onder de gemeentearchieven,
een van respectabele ouderdom, kreeg de bewerker te kampen met langdurige ziekte.
Bovendien zijn vlug en goed kennelijk niet identiek en ook dit gegeven zal men zich
bij de planning onvoldoende hebben gerealiseerd. Het doet niets af aan de waardering
voor Noord-Kempenland.
Als kenmerkend voor het Streekarchief Zuid-Oost Brabant noemde ik al de deelname
van een grote stad. Er zijn echter meer verschillen met bestaande streekarchieven. Eén
ervan heeft te maken met de bevoegdheden van het bestuur. Is het in zijn algemeenheid zo dat bij de deelname van een gemeente aan een streekarchief of streekarchivariaat de zorg voor de archieven, ingevolge de Archiefwet opgedragen aan burgemeester
en wethouders, bij dit college blijft berusten, in het geval van Zuid-Oost Brabant is
deze zorg, voor zover betreft de naar een centrale archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden, overgegaan naar het bestuur van dit streekarchief. Het betreft hier
een formele kwestie; meer sprekend is wellicht de grootte van het streekarchief. Met
zijn negentien samenwerkende gemeenten en een verzorgingsgebied van ca. 412.000
inwoners is het Streekarchief Zuid-Oost Brabant in zijn soort het grootste van ons
land. Dat een zo groot streekarchief van de grond is gekomen, heeft te maken met de
tendens tot het creëren van grotere eenheden. Min of meer samenhangend met de neiging tot schaalvergroting is het groeiproces in de richting van een centrale bewaring van
de archieven van de deelnemende gemeenten. We raken hiermee een punt aan dat in de
onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot de totstandkoming van dit streekarchief,
een veel bediscussieerd onderwerp vormde: centralisatie of decentralisatie.
In 1980 merkte een collega tijdens een lezing op dat het ontstaan van streekarchieven
met een centraal depót een onvermijdelijkheid is. Van die waarheid was men in NoordBrabant in de jaren vijftig en zestig nog geenszins overtuigd; alle destijds opgerichte
samenwerkingsverbanden werkten decentraal. Bewust werd door de toenmalige provinciale archiefinspecteur, mr. H.J. Bernsen, gekozen voor een systeem waarbij de archieven bij de verschillende gemeenten bleven, Centralisatie werd door hem nadrukkelijk afgewezen, in zijn visie was een voortdurend contact van de archivaris met de secretarieën van de deelnemende gemeenten van groot belang. Dat contact, inderdaad
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belangrijk, wordt nu onderhouden door de bij het streekarchief in dienst zijnde archiefinspecteur, die vanuit zijn deskundigheid wellicht een betere gesprekspartner is
op de secretarieën dan de archivaris. Een ander uitgangspunt van Bernsen was dat archivariaten niet te groot mochten zijn; vijf tot zes gemeenten zag hij als ideaal. Daardoor was het draagvlak, ook al zou men centralisatie overwegen, in veel gevallen te
gering.
In de tijd dat de besprekingen over de vorming van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant op gang kwamen (1973) was centralisatie nog niet een door eenieder aanvaarde
vanzelfsprekendheid. De werkgroep functioneren archieven, die ik reeds ten tonele
voerde, vond echter in het lid mr. A.L.G.M. van Agt, toen gemeentearchivaris van
Eindhoven, een krachtig pleitbezorger voor centralisatie. Hij had in een eerder stadium
aan het overleg van gemeentesecretarissen binnen de agglomeratie Eindhoven op verzoek een rapport uitgebracht over het beheer van gemeentelijke archieven. Eind 1974
besloot de werkgroep om een gemeenschappelijke regeling te ontwerpen waarbij werd
uitgegaan van één centrale archiefdienst voor het hele gebied, met één centraal depOt
te Eindhoven en voorlopig een rayondepOt te Oirschot, een opzet in grote lijnen overeenstemmend met wat Van Agt voor ogen stond.
Men kan zich afvragen, waar centralisatie het uitgangspunt was, of het opzetten van
rayondepóts in deze gedachtengang paste. Het bestuur van het Streekarchivariaat
Noord-Kempenland heeft geijverd voor het instandhouden van kantoor en archiefbewaarplaats in Oirschot als rayondepót. Sterker nog: het bestuur stelde zich op het
standpunt dat over deelname van het streekarchivariaat aan het Streekarchief ZuidOost Brabant niet te praten viel als niet aan deze voorwaarde werd voldaan. Gedeeltelijk is dit standpunt terug te vinden in de besluiten die de aan het streekarchivariaat
deelnemende gemeenten hebben genomen tot opheffing van dit samenwerkingsverband. Door de gemeentebesturen van Best en Oirschot werd nl. gesteld dat Oirschot
blijvend in stand moest worden gehouden 'voor het beheren, verzorgen, behouden en
toegankelijk doen zijn van tenminste de daarin door de gemeenten Best, Oirschot en
Veldhoven overgebrachte en over te brengen archieven en daartoe behorende verzamelingen'. Het gemeentebestuur van Veldhoven daarentegen besloot tot opheffing zonder dat van deze prealabele voorwaarden gewag werd gemaakt. Het resultaat van een
en ander was dat een organisatiemodel werd ontwikkeld waarbij er één centrale archiefbewaarplaats is (te Eindhoven) met de mogelijkheid van enkele rayondepóts die
geografisch zijn gespreid. Het voortbestaan van Oirschot werd hierdoor een feit. De
vraag hiervoor gesteld of het creëren van perifere steunpunten uit een oogpunt van centralisatie de juiste opzet is, kan hier niet worden beantwoord. Daarvoor is nodig dat
eerst practische ervaring wordt opgedaan in het werken met dit model; vergelijkbare
situaties doen zich in Nederland niet voor. Wel staat vast dat het opzetten van rayondepóts kostenverhogend zal werken.
Zoals opgemerkt was deelname aan het streekarchief van alle gemeenten in het gebied
van de Agglomeratie Eindhoven en van het Streekorgaan Kempenland uitgangspunt
bij het opzetten van de regeling. Hierbij werd één mislukking geboekt; de gemeente

San en Breugel trok zich terug en sloot zich aan bij het Streekarchivariaat Langs Aa en
Dommel. Zo traden in 1979 achttien gemeenten toe, in 1980 gevolgd door de gemeente Heeze.
Het zal duidelijk zijn dat in de oprichtingsfase veel gesproken werd over welke taken
het streekarchief zou moeten vervullen, een discussie die nu in het bestuur wordt
voortgezet. Naast werkzaamheden op het terrein van de verwerving van archieven en
verzamelingen, het toegankelijk maken en de materiële verzorging ervan, is de dienstverlening aan derden van groot belang. Nog zijn er veel mensen die de weg naar het archief niet hebben gevonden; zij weten niet wat men er over familie en eigen omgeving
kan vinden. Niet genoeg kan worden benadrukt dat archieven openbare instellingen
zijn, waar een ieder op de gewone kantooruren vrij toegang heeft en waar onderzoekingen kosteloos kunnen worden verricht, eventueel onder deskundige begeleiding. Door
steeds meer instanties wordt een beroep op het streekarchief gedaan. Een sprekend
voorbeeld is het onderwijs; nagenoeg binnen alle geledingen daarvan is een ontwikkeling te constateren in de richting van het actief laten verrichten van onderzoek door
scholieren en studenten, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, zulks speciaal in de
ukken maatschappijleer en geschiedenis.
hen verdere ontwikkeling van activiteiten op dit gebied, bijvoorbeeld het begeleiden
van groepsonderzoek en het meer systematisch benaderen van het onderwijsveld, zal
moeten worden gestimuleerd. Ook kan het wekken van historische belangstelling worden geactiveerd door het organiseren of deelnemen aan tentoonstellingen en door het
eerzorgen van rondleidingen in het archief.
Niet alleen het onderwijs maar ook bijvoorbeeld VVV's en redacties van dagbladen hehoren tot de eliëntèle van het streekarchief.
I enslotte: hoe belangrijk het is dat vanwege het streekarchief regelmatig publicaties
\ k rschijnen. waarin gegevens uit de archieven zijn verwerkt en waarin gewezen wordt
op mogelijkheden die de archieven van de aangesloten gemeenten bieden, hoef ik de leiers van Campinia niet uit te leggen.
.

Kei. de Organisatie van het streekarchief wil ik kort zijn. Het kent een algemeen en een
dagelijks bestuur. Iedere deelnemende gemeente is in het algemeen bestuur met één lid
v ertegenwoordigd, aan te wijzen door de raad uit het college van burgemeester en wethouders. Voorts werd een aantal adviseurs aangewezen; vier gemeentesecretarissen, de
provinciale archiefinspecteur, vertegenwoordigers van de Agglomeratie Eindhoven en
hei Streekorgaan Kempenland. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur
gekozen en een voorzitter.
Nadere regelingen bestaan over de wijze van aanwijzing, de zittingstermijn van vier jaar,
de werkwijze van het algemeen bestuur, de openbaarheid van de vergaderingen en de
vvigoeding voor de leden. Daarnaast is er uiteraard een financiële paragraaf.
lp i januari 1982 trad de definitieve fase van liet streekarchief in werking; het Streekmehivariaat Noord-Kempenland en het Gemeente-archief Eindhoven hielden als zelf•.i;nidige instellingen op te bestaan. Zij maken voortaan deel uit van het Streekarchief
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Zuid-Oost Brabant, resultaat van een studie tot samenwerking op het gebied van de
archiefzorg, een resultaat dat niet werd verkregen dan na vaak moeizame besprekingen,
waarin veel werd geinvesteerd aan takt, lenigheid van geest en overredingskracht en
waarbij steeds als uitgangspunt gold een betere vervulling van de boeiende taak van het
archiefwezen.

Geraadpleegde literatuur:
Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Zuid-Oost Brabant
( Nederlandse Staatscourant 14-12-1979, nr. 244).
Opheffing Streekarchivariaat Noord-Kempenland, te Oirschot
(Nederlandse Staatscourant 30-10-1981, nr. 209).
Nederlands Archievenblad 84e jrg., 1980, p.103 vlg.; 66e jrg., 1962, p.l 1 vlg.
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I V.

DE OIRSCHOTSE SCHEPENPROTOCOLLEN
door J. Lijten

In zijn doorwrochte boek 'Opgelegde bedevaarten' noemt Dr. J.van Herwaarden de
Bossche schepenprotocollen 'een enorm rijke bron over de activiteiten van de Bossche
schepenen'. 1) Daarmee zijn zij ook een enorm rijke bron voor de geschiedenis van
's-Hertogenbosch en de Meierij. Vooral door de jarenlange toegewijde arbeid van Ferdinand Smulders z.g. is deze rijke bron toegankelijk geworden.
Ook Oirschot beschikt over een rijke — zij het niet zó rijke — bron in zijn schepenprotocollen, waarvan het toegankelijk maken echter nog in een beginstadium verkeert.
Door de brand van de eerste Sint Petruskerk in 1462 gingen practisch alle archieven
van Oirschot verloren. De Oirschotse schepenprotocollen gaan daarom niet verder terug dan 1463, maar vanaf dat jaar bevatten zij dan ook een schat aan gegevens. Met
deze constatering is deze goudmijn echter nog niet ontgonnen; dat zal nog vele jaren
van intense en toegewijde arbeid vragen. De bedoeling is, daar een voorzichtig begin
inee te maken. 2)
)k

SAMENSTELLING

t en nauwkeurige beschouwing van de oudst-aanwezige Oirschotse protocollen maakt
ons duidelijk, hoe ze zijn samengesteld. De toenmalige secretaris, Henrick van Esch,
had blijkbaar de gewoonte, zijn aantekeningen te maken op losse katernen, die aan het
einde van het jaar aaneengenaaid werden. Na enkele jaren — een variërend aantal -werden deze aaneengenaaide jaardelen dan samengebonden in een grotere band.
I lij had ook de gewoonte, om bij het inschrijven van de eerste akten van het nieuwe
jaar de namen van alle schepenen aan het hoofd van het eerste folio te vermelden. Hij
had deze nodig bij het grosseren van de akten. In tegenstelling immers met 's-Hertogenhosch, waar in de bezegelde akten over het algemeen alleen de namen van de daaroverstaande schepenen genoemd werden, kende Oirschot in alle akten een aanhef,
waarin alle schepenen vermeld werden. Toch vinden we niet aan het hoofd van alle
Hien de namen van de schepenen. De oorzaken kunnen velerlei zijn. Een mogelijkheid
/nu kunnen zijn, dat de eerste katern verloren is gegaan; concrete aanwijzingen hierover zijn er echter niet. Een andere mogelijkheid is, dat er in de eerste weken geen aki en werden gepasseerd, waardoor de secretaris er niet meer aan dacht, de namen op te
In ijven. Hij herstelde zijn verzuim dan bijvoorbeeld door op een volgende folio
nns zelfs onderaan — de namen alsnog te vermelden.
en enkele keer zijn de katernen door elkaar geraakt en komt de katern met de eerste
en de namen van de schepenen niet voorop. Het kost dan extra moeite, de akten
hei juiste jaar thuis te brengen, maar aan de hand van de schepenen, die als getuigen
renoeind worden, lukt dat meestal wel. Ook als de katernen in goede orde staan, wil
11
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dat niet zeggen, dat de akten in strikt chronologische orde voorkomen: op een opengebleven stuk papier werd later nog wel eens een akte bijgevoegd. Soms werd ook wel
een akte van een later jaar bijgeschreven, maar gelukkig is dan meestal het eigen jaar
van die akte vermeld.

39.
akte kon dan in een protocol van enkele jaren later terecht komen. Het is zelfs mogelijk, dat een afwikkeling van een zoen, welke voor schepenen geregistreerd werd, in
een ouder protocol-jaar terecht gekomen is dan het eerder gesloten, eigenlijke zoenaccoord. 3) Een apart probleem vormen de mede ingebonden losse stukken papier,
die nogal eens in groepen voorkomen.
DE JAARSTIJL DER ~SCHOTSE SCHEPENEN
Bij akte van 10 juli 1387 had hertogin Johanna bepaald, dat in 's-Hertogenbosch en
enkele belangrijke dorpen, namelijk Rode, Oerle, Eersel en Oss, de schepenen zouden
op- en aftreden met Sint Remeysdag (1 oktober). Dit gold niet voor Oirschot. Daar
was al een oudere regeling van kracht. Op 14 november 1378 had hertogin Johanna
bepaald, dat de Oirschotse schepenen zouden op- en aftreden met Kerstmis. 4) Beide
akten zullen een bestaand gewoonterecht hebben vastgelegd. Oirschot kende in deze
dus een gebruik, dat afweek van de rest van de Meierij.
tin de oudste schepenprotocollen blijkt, dat de Oirschotse schepenen inderdaad op- en
aftraden met Kerstmis. Tevens blijkt daar, dat zij dan ook de telling van het nieuwe
jaar reeds begonnen m.a.w. de schepenen van Oirschot gebruikten de Kerststijl en niet,
ioals tot nu toe gewoonlijk werd aangenomen, de Paasstijl, die in 's-Hertogenbosch en
ni de Meierij in het algemeen gebruikelijk was.
In liet oudste protocol, beginnend met het jaar 1463, heeft de toenmalige rijksarchivai is, Ebell. in 1907 op een inliggend vel dit protocol beschreven. Door een latere hand
de paraaf is mij onbekend — is op dit vel bijgeschreven 'Kerstmisstijl' met een verwijzing naar het eerste folio van het protocol van 1468. Daat staat: Anno LXVIII jair
aengaende opten Kersdach. (Het is een vrij constant gebruik van Henrick van Esch, om
niwel 'anno' vóór het jaartal als 'jair' erachter te schrijven.)

Zegels van de schepenbank der Vrijheid Oirschot
(Fotoverzameling rayondepót Oirschot)
Behalve de minuten van de hand van de secretaris werden soms andere stukken in de
protocollen ingebonden. Wij vinden er testamenten van de hand van een pastoor of
notaris en andere notariële akten. Een aparte plaats wordt ingenomen door de zoenaccoorden, waarvan de publicatie in deze aflevering begint. Als de secretaris ook optrad als notulist van het zoen-accoord, kwam dit als regel wel terecht in het protocol
van het betreffende jaar. Maar soms wees een zoen-commissie een van haar leden aan,
om het accoord op schrift vast te leggen. Deze hield dan ooit de akte onder zich, tot
het accoord in zijn geheel, of althans voor het meest wezenlijke, was afgewikkeld. Pas
daarna stelde hij de akte in handen van de secretaris ter insertie in het protocol. Deze

In de oudste protocollen zijn nog enkele andere plaatsen, waar duidelijk wordt, dat de
thischotse schepenen de Kerststijl volgden. Bij het begin van het jaar 1473 schrijft
I lenrick van Esch: Anno LXXIII. (Hier schrijft hij er eens niet 'jak' achter.) Registre
I lenricx van Esch secretarius der vryheyt van Oirscot aengaende tot Kersavont anno
I \'t' ende uutgaende opten selven dach anno LXXIIII. Het gebeurt niet zo dikwijls,
er akten gepasseerd worden tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar in het jaar 1471
1., de eerste akte van 30 december en in het jaar 1472 zijn de eerste akten van 26 en 28
de, ember. Uit de combinatie van deze gegevens is wel duidelijk, dat inderdaad de
k ei st st ijl gebruikt werd.
Vin)! akten, die niet voor schepenen gepasseerd zijn, maar wel in het schepenprotocol
fijn opgenomen, hebben wij ook Kerststijl aangenomen, tenzij het tegendeel zou blijten

zeer korte tijd daarna is men echter overgegaan op jaardagstijl. Als in 1474 de
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nieuwe schepenen optreden, wordt de eerste akte voor hen gepasseerd op 28 december. Bij deze akte wordt als datum vermeld: 28 december 1474, terwijl de daarop volgende akten van januari gedateerd worden: januari 1475. Ook in 1476 wordt duidelijk de jaardagstijl gebruikt. De eerste akte voor de nieuwe schepenen is van Kerstdag
zelf. Zij wordt gedateerd: 25 december 1476, terwijl de daarop volgende van Nieuwjaarsdag wordt gedateerd: 1 januari 1477. 5)
In deze jaren traden de schepenen dus nog op en af met Kerstmis, terwijl wel de jaardagstijl gebruikt werd. In latere tijden traden zij op en af op Nieuwjaarsdag. Wanneer
deze overgang gemaakt is of hij beinvloed is door de overgang op jaardagstijl, heb ik
nog niet exact kunnen vaststellen.

NOTEN:
1)

. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, Amsterdam 1978, blz. 388.

2) Zie de publicatie: Oirschotse zoen-accoorden, die wegens plaatsgebrek in deze aflevering zal verschijnen in de volgende.
3) Vergelijk zoen-accoord nr. 1 in de volgende aflevering.
4) Streekarchief Noord-Kempenland, Oud archief van Oirschot, charterverzameling
nr. 18.
5) Bij het protocol van 1477 heeft secretaris Henrick van Esch de schepenen niet vermeld aan het hoofd van het eerste katern. Dit is waarschijnlijk oorzaak geweest,
dat de foliéring van 1476 (door een latere hand) doorloopt over de eerste maanden
van 1477. Hij had de namen van de schepenen wel genoteerd op een los briefje,
dat echter bij het inbinden midden in het protocol van dat jaar terecht gekomen is.
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DE VERDELING VAN HET VELDHOVENSE BROEK
EN DE ZEELSTSE HEIDE
door J. Suijkerbuijk
In de landsheerlijke periode was liet gebruikelijk dat de landsheer of één van zijn leenmannen gronden verpachtte of verkocht aan inwoners van één dorp of meerdere dorpen gezamenlijk. In de Brabantse Kempen is hiervan menig voorbeeld bekend. Het
ging hierbij veelal om de uitgestrekte heide- en broekgronden, die tussen de vele dorpen waren gelegen. Hoewel schraal en veelal onvruchtbaar waren ze voor de bevolking
toch van vitaal belang. Heideplaggen dienden als vaste ondergrond in de stallen en de
broekgronden dienden als weidegronden voor het vee en later ook voor de turfvoorziening.
Nadat de landsheerlijke rechten met de komst van de Fransen waren afgeschaft, beschouwden de na de Franse tijd ontstane gemeenten de gemeenschappelijk gebruikte
gronden, ook als gemeenschappelijk eigendom. Dit was onder meer het geval met de
Zeelstse Heide en het Veldhovense Broek. De Zeelstse Heide was het gebied ten noorden van de dorpen Zeelst en Meerveldhoven en voor het overgrote gedeelte behorende
toi de gemeentelijke jurisdictie van Zeelst. Het Veldhovense Broek bestond uit de
blockgronden, gelegen ten noorden van de rivier de Dommel tot aan de Gender, ten
,, w,ien van het dorp Veldhoven en vallende onder de gemeentelijke jurisdictie van zowel Veldhoven-Meerveldhoven als van Zeelst en Gestel--Blaarthem. Beide gebieden
overden sinds 'onheuglijke tijden' gemeenschappelijk gebruikt door de bewoners van
de afzonderlijke dorpen Zeelst, Veldhoven, Blaarthem (sinds 1560 één rechtsgebied
idingbank) vormend) en Meerveldhoven. dat behoorde tot de dingbank Oerle. Na de
indeling in burgerlijke gemeenten in 1811 werden Veldhoven en Meerveldhoven één
gemeente, Blaarthern werd samengeboegd met Gestel en Zeelst werd een afzonderlijke
g , Ineente. De Zeelstse Heide cn het Veldhovense Broek bleven echter ook na die indeluw gemeenschappelijk door de respectieve bewoners gebruikt worden.
( ren inmenging van bewoners van andere dorpen te voorkomen en om roofbouw tegen
werden voor het gebruik van de beide gebieden reglementen opgesteld. Voor
I. teelstse Heide gebeurde dit in 1821. Hierin werd bepaald dat de gemaaide heide en
.11gestoken heideplaggen niet buiten het gebied van de drie gemeenten mocht worden
ii nsporteerd en verhandeld. Voor personen die niet in één van de drie gemeenten
nachtig waren, was het verboden de heide te maaien of plaggen te steken. Voor
ei ereding van een en ander zouden boetes worden geheven. Het reglement voor het
bi nik van de gemeenschappelijke broekgronden van Zeelst, Veldhoven -Meerveldhok Vil eh Gestel--Blaarthem (1823) bevatte voornamelijk bepalingen voor het steken van
tinl De inwoners van de drie gemeenten konden een verzoek indienen om turf te moren steken. Een speciale commissie zou dan de grootte van het toe te kennen perceel
beluien, al naar gelang de behoefte van de aanvrager. Ook werd de bepaling opgenomen di l er geen turf buiten de drie gemeenten verhandeld mocht worden.
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In de praktijk bleken dergelijke gemeenschappelijke regelingen toch niet tot ieders
tevredenheid te functioneren. Reeds in 1824 beschuldigde de raad van Veldhoven—
Meerveldhoven niet name de inwoners van Gestel en Blaarthem ervan dat zij het reglement overtraden door op verboden plaatsen turf te steken. Doordat het gebied ook
als gemeenschappelijk eigendom werd beschouwd, rezen er ook problemen bij onder
meer het onderhouden van wegen, grenspalen en dergelijke. Bovendien kon er aan verzoeken om bepaalde stukken grond te verkopen niet worden voldaan, omdat men liet
niet eens kon worden over de verdeelsleutel van de koopsom. Om nadelige financiële
gevolgen voor één van de gemeentes te voorkomen, werd er uit het gemeenschappelijk
bezit geen grond verkocht. Mede door al deze problemen opperde Veldhoven—Meerveldhoven voor het eerst het plan om tot een scheiding te komen van de gemeenschappelijk gebruikte broekgronden. In 1826 werd al getracht om alleen met Zeelst een
scheidingsovereenkomst te sluiten, maar men kon niet tot overeenstemming komen.
Een bijkomend probleem hierbij was dat de gemeentegrens op dat moment tussen de
beide gemeenten nog niet vast lag. Deze kwam pas in 1828 tot stand.
Op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant wordt er op
9 oktober 1834 een vergadering gehouden tussen de volledige gemeenteraden van
Zeelst, Veldhoven—Meerveldhoven en Gestel—Blaarthem, aangaande de door de drie
gemeenten in gemeenschap bezeten broekgronden. De vergadering wordt in het gemeentehuis van Gestel gehouden en staat onder voorzitterschap van Baron Van Tuijll
van Serooskerken, commissaris van het district Oirschot. Tijdens deze vergadering
komt alleen het Veldhovense Broek ter sprake. In de convocatie van het college van
Gedeputeerde Staten werd de Zeelstse Heide buiten beschouwing gelaten, omdat men
waarschijnlijk in de veronderstelling verkeerde dat zich hierbij veel minder problemen
voordeden. Het zou tevens kunnen duiden op onachtzaamheid van de zijde van het
college, want men had kunnen weten dat ook de Zeelstse Heide door de drie gemeenten werd gebruikt, getuige het indertijd door het college goedgekeurde reglement.
Het college van Gedeputeerde Staten is van mening, dat liet in het belang van de drie
gemeenten is, als de broekgronden middels een minnelijke schikking zouden worden
verdeeld. Vooral het financiële aspect speelt hierbij een grote rol en dit komt in het
hele verdere vervolg telkens naar voren. Alle drie de gemeenten hebben een aanzienlijke schuldenlast en deze zou verlicht kunnen worden door verkoop van percelen
grond, welke nu nog tot het gemeenschappelijk bezit behoren. Anders zou er waarschijnlijk een verhoging van de hoofdelijke omslag moeten komen en dit zou voor de
doorgaans toch al arme bevolking een nog grotere lastenverzwaring betekenen.
De drie gemeentes realiseren zich dit ook en na stemming blijkt dat de overgrote
meerderheid vóór verdeling van de broekgronden is (17 stemmen vóór en 2 tegen).
Besloten wordt dan ook om direct een speciale commissie samen te stellen om een
en ander nader uit te werken. Voor Zeelst zal daarin zitting hebben J. Smits, voor
Gestel—Blaarthem J. Hurks en voor Veldhoven—Meerveldhoven W. Mikkers, allen
raadsleden. Bovendien zal aan Bartholomeus Bijnen, landmeter bij het kadaster, gevraagd worden om ook tot de commissie toe te treden. Hij zou dan een concept-ver-
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delingsplan op moeten stellen van het Veldhovense Broek, dat vervolgens in de commissie besproken kan worden.
Ondanks de beloftes die men tijdens deze vergadering elkaar heeft gedaan ten einde
tot een oplossing te komen, gebeurt er na deze vergadering een aantal jaren niets
meer. Waarschijnlijk is de speciale commissie zelfs niet éénmaal bijeen geweest en
ook van de opstelling van een concept-verdelingsplan is niets gebleken.
Begin 1837 wil A.J. de Wit, burgemeester van Zeelst (!),door aankoop van grond zijn
hoerenbedrijf uitbreiden. Hij heeft daarbij zijn oog laten vallen op een twaalftal bunder broekgrond, gelegen in de gemeente Gestel—Blaarthem, maar behorende tot het
gemeenschappelijke bezit. De drie gemeenten willen echter ook nu geen uitzondering
maken en wensen geen grond te verkopen, voordat het broek verdeeld is. Burgemeester De Wit wendt zich dan tot de commissaris van het district Oirschot en via hem
komt het verzoek tot aankoop van die grond bij het college van Gedeputeerde Staten.
1/e/e worden er dan ook weer aan herinnerd dat die verdelingskwestie nog steeds niet
is afgehandeld. Ook het college van Gedeputeerde Staten staat nog steeds op het
..tandpunt dat er van de onverdeelde gronden niets verkocht kan worden. Dit wordt
;1;111 burgemeester De Wit medegedeeld en tegelijkertijd wordt aan de drie gemeentelie ,,turen de opdracht gegeven om vóór 1 oktober 1837 zelf een plan op te stellen
aarin zij hun wensen ten aanzien van de verdeling kenbaar maken. Deze opdracht
v‘iirdt echter door geen van de drie gemeentes uitgevoerd. Het college van Gedepuwei de Staten laat voorlopig de zaak ook voor wat het is. Zij achten zich niet ligging,
illigestrektheid en aard van de te verdelen gronden te weinig op de hoogte om zelf
I~ muiten in deze te nemen of nadere aanwijzingen te geven. Zij nemen nu een afwacht.'...le houding aan totdat één van de gemeenten de zaak bij hen weer aan de orde zal
.ii-Ilen.
I te lakse houding van de drie gemeenten kan wellicht verklaard worden doordat men
in, !! enigszins bevreesd was om zekere gebruiks- en (misschien vooral) eigendoinsie. hien af te staan. Het feit dat het Veldhovense Broek gemeenschappelijk eigendom
e .1.. vormde immers geen twistpunt, maar gevoed door de rivaliteit tussen de ver-, hittende dorpen vreesde men bepaalde rechten af te staan ten gunste van een ander.
I
zou men nu of later financieel nadeel van kunnen ondervinden of anders ge,-;•ii. men was bang dat een andere gemeente groter voordeel uit de verdeling zou
1 ,,11:11en. Ongetwijfeld waren de drie gemeentebesturen doordrongen van practische
..,, i(I den die een verdeling op zou leveren, maar zekere angst- en ravaliteitsgevoelens
h . n , ipzichte van de andere plaatsen overheersten nog.
lil liet voorjaar van 1840 maakt de gemeente Veldhoven—Meerveldhoven de zaak optil, " aanhangig bij liet college van Gedeputeerde Staten. Zonder eerst de beide an.1.•..• gemeenten er in te betrekken, verzoeken zij aan het college om de beide andere
v e i 'wentelt te activeren om tot een definitieve oplossing te komen. Het college is hiernor uiteraard bereid en vrij snel na dit verzoek sturen zij een brief naar de drie gemeen.1...siuren. In deze brief dringen zij er bij de betrokkenen op aan om eerst een kaart
1,11en maken waarop alle onverdeelde gronden moeten worden aangegeven, met aan-
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duiding tot wiens gemeentelijke jurisdictie de gronden behoren. Bovendien zou er een
lijst opgesteld moeten worden van de verschillende percelen met de door een deskundige vastgestelde waarde per perceel. Een opnieuw in te stellen commissie moet er voor
zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Tenslotte wordt door het college de wens uitgesproken dat uien een minnelijke schikking overeenkomt en dat men niet eindeloos
zal gaan strijden om enkele bunders heide, die weinig waarde hebben, maar dat men
zich ten opzichte van elkaar enigszins tolerant zal opstellen.
Op 19 september 1840 komt de nieuwe commissie bijeen m Meerveldhovcn. Tijdens
deze bespreking komt er echter een nieuw aspect bij, waarschijnlijk onbewust door het
college van Gedeputeerde Staten zelf naar voren gebracht, dat grote problemen zal
opleveren. !n de brief van het college stond dat tot verdeling van a 11 e in gemeenscl itip bezeten gronden moet worden overgegaan. De afgevaardigden van Gestel—Blaarthem en Veldhoven- -Meerveldlioven rekenen daar ook de tot nu toe onbesproken
Zeeistse Heide toe, 'naar de afgevaardigden van Zeelst weigeren pertinent verdeling
van de Zeeistse beide in de bespreking te betrekken, omdat zij van mening zijn dat de
heide géén gemeenschappelijk bezit is, maar in zijn geheel tot het eigendom van Zeelst
behoort. De besprekingen lopen dan ook op de eerste de beste vergadering vast. De afgevaardigden van Zeelst weigeren zelfs om het verslag van de vergadering, dat naar Gedeputeerde Staten gezonden moet worden, te ondertekenen.
Het duurt vervolgens opnieuw twee jaar voordat er weer enige beweging in de zaak
komt. Het college van Gedeputeerde Staten benoemt uit haar midden zelf een commissie om te trachten de meningsverschillen bij te leggen. Van iedere gemeente wordt een
afvaardiging uitgenodigd om op 18 oktober 1842 op het stadhuis van Eindhoven te
verschijnen. De afgevaardigden moeten van de respectieve gemeenteraden een volmacht krijgen om daadwerkelijk beslissingen te mogen nemen. De kaart, waartoe in
1840 opdracht was gegeven om deze te vervaardigen, moet alsnog worden gemaakt en
worden meegebracht. Bovendien moeten zij hun wensen ten aanzien van de verdeling
opgeven, welke dan tijdens de vergadering kunnen worden besproken. Het is duidelijk
dat het college het uitzichtloze van deze kwestie in de gaten heeft en nu zelf een oplossing probeert te forceren.
Voor deze vergadering zijn ook weer geen kaarten vervaardigd en de besprekingen worden overheerst door de opvatting van Zeelst dat de gehele Zeelster Heide haar eigendom is. De afgevaardigden van Zeelst verlangen inzage in de archieven van Veldhoven—
Meerveldhoven om te zoeken naar eigendomsbewijzen van de heide. De beide andere
partijen bieden in hun streven om tot een snelle oplossing te komen, aan Zeelst een
groot gedeelte van de heide aan. Zonder een beslissing te nemen worden de besprekingen afgebroken.
Ondanks dat er geen bindende afspraken zijn gemaakt is het college van Gedeputeerde
Staten na het vernemen van het verslag van de vergadering toch hoopvol gestemd.
Vooral het aanbod van Gestel—Blaarthem en Veldhoven—Meerveldhoven om vooraf
een gedeelte van de heide af te staan wordt door het college als een doorbraak in de
besprekingen gezien. Aan de wens van Zeelst om inzage in de archieven van Veldhoven

en Meerveldhoven te krijgen, moet gehoor gegeven worden.
De afvaardiging van Zeelst antwoordt tijdens die bewuste vergadering niet op het gedane voorstel. Later, nadat de gehele gemeenteraad zich er over gebogen heeft, komt
er een reactie. Deze is echter totaal tegengesteld aan de verwachting van het college van
Gedeputeerde Staten. Blijkbaar heeft men in haar eigen archieven al gezocht naar eigendomsbewijzen van de Zeelstse Heide, want er wordt een akte aangehaald waarbij
Hertog Jan ill van Brabant in 1331 de heide, bestaande uit wat nu de Zeelstse Heide
en de Strijpse Heide wordt genoemd, aan de inwoners van Zeelst en Strijp verkoopt.
Voor het gemeentebestuur van Zeelst is dit het bewijs dat de Zeelstse Heide aan Zeelst
behoort en van de mogelijkheid om verder in andere archieven te zoeken wordt geen
gebruik meer gemaakt. Overigens ontkent men niet dat de beide andere gemeenten ook
een zeker gebruik van de heide hebben gehad, maar dat is wellicht gekomen door 'toeenvendheid of eenvoudigheid' van de toenmalige bestuurders. Eventueel zou er gesproken kunnen worden over een soort schadeloosstelling voor dit gebruik. Het aanbod
'ni vooraf een gedeelte van de heide toegewezen te krijgen wordt van de hand gewezen. Volgens het gemeentebestuur van Zeelst getuigt dit niet van toegevendheid van de
kant van Gestel—Blaarthem en Veldhoven- Meerveldhoven, maar eerder van zwakheid,
Mi angst dat bewezen wordt dat de gehele heide aan Zeelst toebehoort. Zeer zelfvereken' wordt er nog aan toegevoegd dat wanneer de beide andere gemeenten niet afdoende bewijzen komen dat de heide toch gemeenschappelijk eigendom is, dat dan
/eelsi 'nee zal werken aan een verdeling van de Zeelstse Heide.
I Iet college van Gedeputeerde Staten is hogelijk verbaasd over deze opstelling van
/eelsi. Men zou graag zo snel mogelijk van de hele kwestie af willen, omdat de gronden int verwaarloosd worden en derhalve ook in waarde verminderen, wat voor de geo
meenten nadelig is als na de verdeling tot verkop
wordt overgegaan. Door het college
nidi nu ook een waarschuwende vinger opge stoken: als de gemeenten niet zeIf tot
:-;eliikking komen, dan moet de zaak maar aan de rechter worden voorgelegd. De
'iele proceskosten zullen echter door de gemeenten zelf betaald moeten worden.
I Je ,.eineente Zeelst, overtuigd van haar gelijk, blijkt helemaal niet onder de indruk van.
Fbi dreigement. Zij vindt het bovendien nog helemaal niet op zijn plaats, omdat er nog
mei verdeeld kan worden. Er zal toch eerst vastgesteld moeten worden, wat tot het
1 .,- meenschappelijk eigendom behoort. Ten aanzien van het Veldhovense Broek, moet
. n ‘nipartijdige deskundige de gronden eerst behoorlijk taxeren, om daarna tot een
alle partijen aanvaardbare verdeling te komen.
I )noi de opstelling van Zeelst is er nauwelijks uitzicht op een minnelijke schikking en
de kwestie blijft weer een aantal jaren onopgelost liggen.
Wederom op verzoek van Gedeputeerde Staten, worden de gemeentebesturen op 26
inel 1849 op het gemeentehuis van Gestel ter vergadering bijeen geroepen. Op de agen.1,1 .dann opnieuw het samenstellen van een kaart, wat ook nog steeds niet is gebeurd,
n bel regelen van de grondslagen van de verdeling. Van deze bijeenkomst is niets meer
Leilip, le vinden, behalve de convocatie. Aangenomen mag worden dat de partijen nog
Nierfik even ver van elkaar verwijderd zijn gebleven.
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De gemeenten Gestel--Blaarthem en Veldhoven—Meerveldhoven willen echter van deze
nu al jaren slepende kwestie af. Met toestemming van Gedeputeerde Staten, wenden zij
zich in november 1852 tot de advokaat M. van den Acker in Eindhoven. Hein wordt
verzocht een rechtskundig oordeel te geven over het al of niet gemeenschappelijk bezit
van de Zeelstse Heide en om na te gaan of de beide gemeenten bevoegd zijn om via de
rechter verdeling te vorderen van gemeenschappelijk bezit.
Mr. van den Acker is na een grondig onderzoek tot de conclusie gekomen dat de
Zeelstse Heide inderdaad gemeenschappelijk eigendom is van de drie gemeenten. Als
bewijs voert hij een rechterlijke uitspraak aan van 21 oktober 1623, waarbij de heide
(die nu Zeelstse Heide wordt genoemd) in een geschil met Oerle, Knecksel, Hoog-Casteren, Vesseni en Oostelbeers aan de inwoners van Zeelst, Blaarthem, Gestel, Zonderwijk (nu Veldhoven) en Meerveldhoven wordt toegewezen 'om in rechten eigendom te
bezitten'. in deze uitspraak waren de grenzen nauwkeurig aangegeven, zodat er volgens
mr. Van den Acker geen verschil van mening kan bestaan of hier wel de Zeeistse Heide
wordt bedoeld. Bovendien blijkt uit de gemeenterekening van Meerveldhoven van t 790
dat dit dorp haar aandeel in de grondcijns heeft betaald voor de met Zoelst, Blaarthem
en Zondetwijk gemeenschappelijk bezeten heide. En in de gemeenterekening van Gestel, opgemaakt in 1787 wordt vermeld dat Gestel aan de schepenen van Zeelst de som
van 4 gulden 6 stuivers heeft betaald, zijnde Gestels aandeel in de kosten van onderhoudswerkzaamheden in de Zeelstse Heide. Tenslotte is er in 1821 een reglement opgesteld door de gemeentebesturen van Zeelst, Gestel— Blaarthem en Veldhoven—Meerveldhoven waarin deze gemeenten het gemeenschappelijk gebruik van de heide hebben
vastgelegd. Wat betreft de vraag of Gestel—Blaarthem en Veldhoven—Meerveldhoven
de verdeling mogen vorderen stelt mr. Van den Acker dat dit inderdaad gewettigd is
op grond van liet rechtsbeginsel dat niemand gehouden is in een onverdeelde boedel te
blijven.
De door Zeelst eerder egedane beweringen, worden door dit rechtskundig oordeel behoorlijk ondergraven en de gemeente komt voor het blok te staan. Indien een gerechtelijke procedure in gang wordt gezet zal Zeelst deze waarschijnlijk verliezen. Daar dit
ook nog grote kosten voor de bevolking tot gevolg zal hebben, wordt wijselijk op een
minnelijke schikking aangestuurd. De harde opstelling wordt verlaten en maakt plaats
voor een toegevende opstelling. In de raadsvergadering van 3 februari 1853 wordt aan
Gestel--Blaarthem 110 bunder van de Zeelstse Heide aangeboden en aan Veldhoven—
Meerveldhoven 100 bunder, naar rato van het aantal inwoners. Dit dient als schadeloosstelling voor het gebruik dat zij jarenlang van de gehele heide hebben gehad. Dankbaar wordt door Zeelst nu ook teruggegrepen op het reeds jaren eerder gedane voorstel, waarbij een groot gedeelte van de heide aan Zeelst wordt toegekend. Op deze manier wordt toch het overgrote gedeelte eigendom van Zeelst. Gestel—Blaarthem eist
echter 135 bunder grond, gelegen tegen de gemeentegrenzen van Strijp en Oirschot,
en Veldhoven—Meerveldhoven verlangt 112 bunder, inclusief het gedeelte dat in de
gemeente Veldhoven—Meerveldhoven ligt. Zonder slag of stoot worden deze eisen door
Zeelst ingewilligd, waarmee de verdeling van de Zeelstse Heide in feite geregeld is.
Het gemeentebestuur van Zeelst verzoekt daarna aan Gedeputeerde Staten om een

machtiging om met de beide andere gemeenten een verdelingscontract op te mogen
stellen. In de memorie van toelichting bij dit verzoek wordt niet geen woord gerept
over het rechtskundig advies van mr. Van den Acker, maar men stelt tot dit besluit
,
,ekomen te zijn, omdat de gronden nu financieel weinig voordeel opleveren. Uiteraard
verleent het college van Gedeputeerde Staten aan de drie gemeenten de machtiging.
1)e kwestie komt nu in een stroomversnelling terecht. Landmeter Bartholomeus Bijnen
krijgt de opdracht om een opmeting van de te verdelen gronden in het Veldhovense
Broek te maken en samen met afgevaardigden van de drie gemeenten een concept-verdelingsplan op te stellen. Uitgangspunten behoren te zijn dat de gronden in drie gelijkwaardige parten worden verdeeld en zo dicht mogelijk tegen de gemeente, aan wie
hei wordt toebedeeld, moeten liggen. Van de Zeelstse Heide dient alleen maar een
kaart gemaakt te worden, die bij de verdelingsakte gevoegd moet worden.
he hroekgronden worden in totaal getaxeerd op f 45.285,--. Bij de concept-verdeling
wordt aan iedere gemeente een aandeel toegekend ter waarde van f 15.095,--. Op
1 / augustus 1853 wordt in de vergadering van de afgevaardigden van de drie gemeenhal niet landmeter Bijnen dit plan besproken en voorlopig goedgekeurd. Vervolgens
;lillen de gemeenteraden er hun fiat aan moeten verlenen.
Wanneer het plan in de gemeenteraad van Veldhoven—Meerveldhoven wordt behandeld, protesteert het raadslid J. Couwenherg, uit naam van de inwoners van het dorp
Wei veldhoven, tegen dit plan. Volgens hem is aan de belangen van de Meerveldhoena i en geheel voorbij gegaan en moet er geen sprake zijn van een driedeling maar van
vierdeling, waarbij ook Meerveldhoven als delende partij wordt opgenomen. Hij
' , dweil dit op liet feit dat volgens hem de samenvoeging in 1811 van de dorpen Veldhotel' en Meerveldhoven louter een administratieve aangelegenheid was, waarbij de
,11.. ,, ti derlijk bezeten eigendommen niet werden samengevoegd.
I hl vindt echter hij de overige raadsleden geen gehoor en daarop richt Inj zich tot
1. ,, deputeerde Staten. Zij stellen voor om het aan de gemeente Veldhoven—Meerveldhot ,11 toegekende part in twee gedeeltes te splitsen, maar dit wordt door de inwoners
.111 Meerveldhoven geweigerd. Zij blijven bij hun eis om een vierde deel van de totaal
\ i delen gronden toegekend te krijgen. Het gemeentebestuur stemt er tenslotte mee
aan de andere gemeenten voor te stellen een herverdeling te maken. Zoals te
1 ic n was, weigeren zij en ook landmeter Bijnen voelt er weinig voor. Aan Gedepukei'''. Staten wordt dan gevraagd of de deling zonder toestemming van de bevolking
k lin Meerveldhoven, kan plaatsvinden. Zij antwoorden dat de gemeenteraad de gehele
ij meelift, dus ook Meerveldhoven vertegenwoordigt en dat een door de meerderheid
1 ,111 de raad genomen besluit niet ook nog eens aan de inwoners van Meerveldhoven ter
Io dkeuring hoeft worden voorgelegd. Met 5 stemmen tegen 1 besluit de gemeentehei verdelingsplan goed te keuren.
N'i
oponthoud kan dan eindelijk na zovele jaren de definitieve scheidingsakte woriluil oppetnaakt. De partijen verklaren daarin afstand te doen van het gemeenschappelijk eigendom en gebruik. Zij verplichten zich wel om wegen en waterlopen te onderbonden en om in de toekomst daar waar nodig gezamenlijk nog wegen of waterleidinpim dm' ie leggen door elkaars grondgebied.
1
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48.
Gemeentegrens
Toebedeeld aan Zeelst

I1H

"loebedeeld ann Veldhoven-Meerveldhoven
Toebedeeld aan tientel-bloorthem

(Tekening samengesteld met medewerking van dhr. M. van Zoeren)
De scheidingsakte wordt door de gemeenteraad van Gestel—Blaarthem op 21 april
1854 ondertekend en door de gemeenteraden van Zeelst en Veldhoven --Meerveldhoven op 26 mei 1854. 1-let college van Gedeputeerde Staten bekrachtigt de akte op 9
juni 1854.
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