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WOORD VOORAF
Geachte lezer,
1983. Een nieuw jaar, een nieuwe jaargang. De dertiende.
Wij wensen U een voorspoedig jaar toe en veel leesgenot met Campinia.

De prijs van een abonnement bedraagt f 17,-- per jaar, bij vooruit betaling ie
voldoen op postgirorekening 63.51.15 van het Streekarchief Zuid-Oost I ti ii
bant te Eindhoven, onder vermelding van "Campinia".

Onze abonnees willen we hartelijk dank zeggen voor hun trouw aan Campinia.
Uw trouw is van belang. De slechte economische toestand wordt helaas merkbaar
in het abonneebestand.

De prijs van losse nummers bedraagt f 4,25 per stuk. Ook nummers v:111
voorgaande jaargangen zijn nog in beperkte aantallen bij de redaktie te
bestellen.

De laatste twee jaar behoefde de abonnementsprijs niet verhoogd te worden. Dit
is echter nu wel noodzakelijk om de kostenstijgingen op te kunnen vangen. Voor
1983 is de abonnementsprijs met slechts één gulden verhoogd tot f 17,—.
Voor de betaling van Uw abonnementsgeld is hierbij een accept-girokaart ingesloten. Het bedrag wat U daarop aantreft kan afwijken van de hierboven genoemde
f 17,—. Voor degenen die reeds in 1981 abonnee waren, zal dit bedrag f 13,— zijn.
Met deze vermindering wordt een fout onzerzijds gecorrigeerd. De elfde jaargang
(1981) telde namelijk slechts drie afleveringen, daarom hebben de abonnees uit
dat jaar recht op de teruggave van f 4,—.
Is het bedrag hoger dan f 17,—, dan is daarin de achterstallige bijdrage over voorgaande jaargangen verwerkt. Mochten wij alsnog een fout gemaakt hebben in het U
toe berekende bedrag, wilt U dat ons dan laten weten.

Indien opzegging niet schriftelijk is medegedeeld vóór 1 december van het
lopende jaar, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Copyright : Streekarchief Zuid-Oost Brabant.
Lay-out en drukwerk : Maras Drukkerij, Middelbeers.

Overname van artikelen of gedeelten daaruit is meestal toegestaan. U dient dit
wel van te voren schriftelijk aan te vragen bij de redaktie.

Zoals U merkt is in deze aflevering ook de index op de 12e jaargang opgenomen.
Elders in deze uitgave kunt U lezen hoe U nog in het bezit kunt komen van de in
december j.l. verschenen index op de jaargangen 6 t/m 10. Hiervan is nog een beperkt aantal exemplaren voorradig.
Bij het eerste artikel van deze aflevering een kleine toelichting. Dit artikel is een
voortzetting van het verslag van de opgravingen te Oerle van oktober 1981 in Campinia 12, blz. 53-61. Aan deze opgravingen te Oerle zijn ook artikelen gewijd in
Brabants Heem 34 (1982), blz. 28-34 en 162-170.

De redaktie.
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INLEIDING
Zoals in het vorige verslag (1) kon worden vastgesteld, heeft in de kom van Oerle
een door grachten omsloten terrein gelegen. De aanwezigheid van een boomstamput
binnen deze omgrachting en het gevonden scherfmateriaal in de vulling van de
gracht, gaven aan dat er van in de 12e eeuw tot in de 15e eeuw op dit terrein mensen aanwezig zijn geweest. Het verband tussen deze gracht en een eventueel kasteel
- dat volgens oude beschrijvingen in de nabijheid heeft gestaan - was niet duidelijk.
Temeer daar er van dat kasteel nooit aanwijsbare sporen zijn aangetroffen. Als slot
werd in het hierboven aangehaalde verslag de veronderstelling geuit dat de plaats
van dit kasteel gezocht zou moeten worden op het "eilandje" in het water genaamd
"den Boonenberg"; of, elders binnen de gereconstrueerde omgrachting.
In februari 1982 deed zich de mogelijkheid voor een deel van het terrein, gelegen
binnen deze grachten te onderzoeken. Toen werd hier een begin gemaakt met de
aanleg van een dorpsplein. Het gemeentebestuur van Veldhoven gaf toestemming
tijdens deze werkzaamheden waarnemingen te doen. Er kon geen planmatig archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Niettemin werd een aantal nieuwe gegevens
verzameld.
Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten die bij dit voortgezet onderzoek
werden verkregen. Daarna wordt een overzicht gegeven van een aantal bodemvondsten en een beschouwing over de mogelijke plaats van het gezochte kasteel. Het geheel wordt afgesloten met enkele conclusies.
RESULTATEN VOORTGEZET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Dit onderzoek vond plaats in de periode februari - mei 1982.
In totaal werden 11 sleuven en putten gegraven, aangevuld met 142 grondboringen
(zie afb. 1). De beschrijving van de resultaten is samengevat in drie delen, die waar
dat nodig is worden voorzien van commentaar.
a. ELIMINATIE VAN HET WATER "DEN BOONENBERG", ALS DE MOGELIJKE PLAATS VAN HET GEZOCHTE KASTEEL.
Allereerst werd sleuf 11 gegraven, dwars door de plaats van het vroegere water
"den Boonenberg". De meest opmerkelijke waarneming gaf het bodemprofiel. Hieruit werd duidelijk, dat de gracht eertijds geen deel heeft uitgemaakt
van dit water, maar vlak voor de begrenzing van dit water heeft gelopen. Verder kon een verschil in de samenstelling en kleur van het dempingszand in de
gracht en waterplas worden vastgesteld. Duidelijk was zichtbaar dat de gracht
moet zijn gedempt, voordat het water "den Boonenberg" werd gegraven (zie
afb. 2).
Dat de gracht geen deel heeft uitgemaakt van het water "den Boonenberg"
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Afb. 2. Dwarsprofiel van het voormalig water "den Boonenberg" in sleuf 11.
Hierop is te zien dat de gracht (rechts) los van dit water heeft bestaan. Ook geeft de gelaagdheid in de vulling aan, dat dit grachtgedeelte is gedempt voordat de waterplas werd gegraven. Het gestippeld gedeelte, links, is bepaald d.m.v. peilingen.
werd nog eens bevestigd door de waarnemingen gedaan in sleuf 10, 12 en 13.
In sleuf 13 was op te merken dat de gracht verder vrij lag van de begrenzing van
de waterplas. De gracht heeft dus in een bocht vlak voor de begrenzing van het
voormalige water "den Boonenberg" gelopen. Datering van het scherfmateriaal
(2) uit de vullingen van de grachtgedeelten in deze sleuven gaf aan, dat deze
moet zijn gedempt in de tweede helft van de 14e eeuw. In deze vullingen werden gevonden: 3 scherven van Elmpter aardewerk; 2 fragmenten, een rood en
een blauw-grijs, van een oor van een grote schaal; 1 bodem- en 1 wandfragment
van vroeg steengoed; enkele brokken ijzerslak en 1 stukje blauw-groene lei.
Het scherfmateriaal is gedateerd tussen begin 13e eeuw en tweede helft 14e
eeuw (XIlla --XIVc). Vondstbevindingen op de bodem van het vroegere water
"den Boonenberg" hadden het karakter afkomstig te zijn uit het begin van de
16e eeuw tot zeer recent. Deze vondsten bestonden o.a. uit: enkele stenen
pijpekoppen; diverse fragmenten van rood en geglazuurd aardewerk uit de 16e
t/m 18e eeuw; een grote hoeveelheid leischerven; 2 stenen kogels met een diameter van 28 à 30 mm; 1 stuk van een uit leem gebakken kogel met een diameter van 60 mm en verder recente, geglazuurde aardewerkscherven.
De stenen kogels zijn herkend als musketkogels (z.g. donderklootjes). Uit bovenstaande waarnemingen kan worden opgemaakt, dat het water "den Boonenberg" moet zijn gegraven tussen het eind van de 14e eeuw en het begin van de
16e eeuw.
Afb. 1. De dorpskern van Oerle, situatie mei 1982. Nrs. 10 t/m 20: sleuven
en putten; B: vindplaats van de boomstamput; de stippellijnen geven
de raaien aan waar tot ca. 3 m. diepte grondmonsters werden genomen d.m.v. grondboringen; gearceerd: bebouwing. (De nummering
loopt door op die uit het eerste verslag. De situatie geeft hetzelfde
gebied weer als afb. 3 uit het eerste verslag ( 1) (Campinia 12, blz.
53-61).

COMMENTAAR:
a.

Het ontstaan van het water "den Boonenberg" is, vanwege de weinige gegevens die er zijn over het gezochte kasteel met zijn voorname bewoning, te
"recent", om gediend te kunnen hebben voor de plaats van dit kasteel. Bovendien is de situering van het kasteel in deze tijdsperiode strijdig met de
ons bekende gegevens hierover. De eerste aanwijzingen dateren uit het midden van de 13e eeuw en hebben betrekking op een patronaatsrecht, dat
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de overdracht door vrouwe Clementina van haar kasteel aan het klooster
van Postel.
Zoals we in het vorige verslag aanhaalden geeft J.B. Gramaye, in zijn beschrijving uit 1610, voor de plaats waar dit kasteel gestaan kan hebben echter: "Een bijna midden uit het water opgaande plaats, waarvan ik weet dat
het den. Boonberg genoemd wordt".
Uit vorenstaande bevindingen moeten we constateren dat Gramaye met
deze veronderstelling over de ligging van het kasteel, mis tastte (4). Met
deze veronderstelling werd door Gramaye echter de grondslag gelegd voor
een bewering, die door latere gescheidvorsers, in beschrijvingen over de
plaats van dit kasteel, zonder meer zou worden overgenomen.
b. Nu vast staat dat het "kasteel" niet moet worden gezocht op het eilandje
in het water "den Boonenberg", is het nodig om de naam Boonb erg of
den Boonberg, die in de literatuur aan het "kasteel" gegeven wordt, nader
te onderzoeken.
De eerste vermelding hiervan komt voor in het hierboven aangehaalde citaat uit het werk van Gramaye. Hierin wordt de benaming Boonberg (in
de oorspronkelijke Latijnse tekst staat Boenberch) gegeven aan: "Een bijna
midden uit het water opgaande plaats". Duidelijk is dat hier het schiereilandje in het water "den Boonenberg" wordt bedoeld; maar in elk geval
niet het "kasteel".
Achtereenvolgens vinden we de benaming: Boen-Bergh (Van Oudenhoven
1649, 29); den Boon-bergh (Van Oudenhoven 1670, 58) en den Boonberg
(Van der Aa 1847, 367). Steeds wordt hiermede de plaats aangegeven waar
het "kasteel" zou hebben gestaan: het schiereilandje. In 1876 stelde
L.H.C. Schutjes de volgende passage samen: "De adelijke vrouwe Clementina, die voor de stichteres der kerk van Oerle gehouden wordt, vermaakte
haar kasteel Boonberg aan de abdij Floreffe".
Als voetnoot geeft hij hierbij: "Van het oud kasteel Boonberg bestaat nog
een gedeelte der gracht" (Schutjes 1876, 338). Uit deze tekst is duidelijk
dat de naam Boonberg voor het "kasteel" geen grond heeft en berust op
een verkeerde interpretatie van gegevens uit de toen bestaande literatuur (5).
Uit het bovenstaande stellen we vast dat met de benaming Boenberch;
Boen-Bergh; den Boon-bergh; den Boonberg en Boonberg steeds één en
dezelfde plaats wordt bedoeld, n.l. het schiereilandje eventueel met het
daarbij behorende water.
Volgens de mondelinge overlevering werd deze plaats door Oerlenaren
"den Boonenberg" genoemd (De Bont 1958, 95). Op deze benaming zullen we het maar houden.
b. EEN TWEEDE BOOMSTAMPUT
Ongeveer 35 meter ten zuiden van de plaats waar verleden jaar een boomstamput naar boven werd gehaald, werd een tweede put gevonden (afb. 1, B). De
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van een cirkel met een diameter van 4 meter. De bovenrand van de putwand
bevond zich op 2,4 meter onder het maaiveld. De put was van hetzelfde type
en had vrijwel dezelfde afmetingen als het eerder gevonden exemplaar (6).

Afb. 3. Bovenaanzicht van boomstamput no. II. Vanaf een diepte van 1 meter en dieper, bestond de vulling van de put uit fijn helder grijs-blauw
zand. Ook liep de put onmiddellijk vol met grondwater.
De maten gemeten aan de bovenkant van de put waren: uitwendige diameter
variërend tussen 1,10 m en 0,95 m; inwendige diameter variërend tussen 0,8 m
en 0,7 m. De totale lengte van de put was ca. 1,90 m; zodat de onderkant zich
op een diepte van ca. 4,30 m onder het maaiveld bevindt. We hebben na het
verzamelen van gegevens, deze put op zijn plaats in de grond laten zitten.
Een Cl 4-datering op een houtmonster, genomen uit de buitenkant van de putwand, is intussen uitgevoerd. De ouderdom werd bepaald op 870 ± 30 BP
(GrN-11120); dit geeft na omrekening een conventionele datering tussen A.D.
1050 en 1110. Een tevens uitgevoerde vergelijking met gedateerde jaarringen
van betreffende ouderdom geeft een datering tussen A.D. 1140 en 1200 (7).
Aardewerkscherven gevonden in de omgraving rond de put werden bepaald in
het begin van de 12e eeuw (tussen XId en XIIa). De vondst bestond uit 6 frag-
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Verder gaven vondsten bovenin de vulling van de put aan wanneer deze in onbruik is geraakt. Dit materiaal bestond uit: 5 scherven van zacht blauw-grijs
aardewerk: 3 fragmenten van geglazuurd steengoed, waaronder een voet met
geknepen standring; 2 brokken hutteleem: 1 brok basaltlava; 1 groot brok natuursteen; enkele stukken hout en een stuk van een boomstronk. Het scherfmateriaal werd gedateerd in de 13e eeuw tot kort na het midden van de 14e
eeuw (XIII-XIVc).
COMMENTAAR:
Een vraag, die vanuit deze laatste constatering opkomt is, of een waterput gedurende een lange tijd, ± 250 jaar (± 1100 - ± 1350), in gebruik kan zijn geweest? In elk geval geven dateringen van de beide boomstamputten (de eerste
ligt tussen A.D. 970 - 1020) een aanwijzing over de aanwezigheid van mensen
in de 11 e en 12e eeuw.
Van belang is ook nog een paalgat, 40 cm breed en lang en 40 cm diep, dat
werd opgemerkt en ingemeten. Dit bevond zich op de rand van de cirkelvormige omgraving en werd hierdoor doorsneden!
De vulling van dit gat vertoonde sporen van brand door de aanwezigheid van
brokjes verkoold hout. Ook de samenstelling van het zand verschilde met die
van het zand in de omgraving van de put. Uit deze bevindingen kan worden
geconcludeerd dat de functie van dit paalgat heeft gelegen vóór de aanleg van
de boomstamput.
c. RECONSTRUCTIE TUSSENGRACHT
Tijdens het verleggen van enkele grondkabels, t.b.v. werkzaamheden rond de
aanleg van het plein werd op een diepte van ca. 2 meter in opvallend donkere
grond, een goed geconserveerd stuk hout aangetroffen (afb. 1, nr. 14). Op
enkele plaatsen (afb. 1, nrs. 14, 15 en 16) is deze donkere laag, tot een diepte
van 2,5 à 3 meter, doorzocht.
Hieruit kwamen nog een aantal stukken hout en een grote hoeveelheid aardewerkscherven. Opmerkelijk was de verscheidenheid in soorten aardewerk en
de grote afmetingen van de meeste scherven. Door middel van grondboringen
(afb. 1: stippellijnen), peilingen en drie sleuven (afb. 1, nrs. 15, 17 en 18) kon
een tot heden onbekend grachtgedeelte worden gereconstrueerd. Dit nieuwe
gedeelte sluit aan op het reeds bekende grachtgedeelte (van de oudste kadasterkaart uit 1832) dat het terrein van de kerk aan drie zijden heeft begrensd.
Om meer inzicht te krijgen in het profiel van deze gracht werd achter het kerkgebouw een proefsleuf gegraven (afb. 1, nr. 19). Hier moest het van de kadasterkaart uit 1832, bekende grachtgedeelte hebben gelegen. Uit het profiel dat
kon worden ingetekend bleek dat deze gracht breder en dieper is geweest dan
het noordelijk gelegen grachtgedeelte, dat vorig jaar was blootgelegd (afb. 4).
Uit het geheel blijkt nu dat rond het terrein waarop de kerk staat een brede
en diepe gracht heeft gelopen, gemiddeld 8 meter breed en 3 tot 3,5 meter
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Afb. 4. Profiel van de gracht in sleuf 19. Van dit deel is bekend dat het laatste stuk in 1911 is gedempt. Het gestippeld gedeelte rechts, is bepaald d.m.v. grondboringen. De pijltjes geven de begrenzing van de
gracht aan, zoals die werd opgemeten van de kadasterkaart uit 1832.
diep. De andere, uit het vorig onderzoek reeds bekende, smallere en ondiepere
gracht sluit, op twee plaatsen met lichte verbuigingen, aan op de brede gracht.
Deze aansluitingen liggen op het noordoost- en noordwestgedeelte van de
"hoofdgracht".
Eén verbuiging van deze smalle gracht bij het N.O. punt naar het bredere
grachtgedeelte toe (afb. 1, nr. 20), kon zeer nauwkeurig worden ingemeten,
doordat juist op die plaats werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. De
andere aansluiting kon door navraag bij de bewoner van het daar staande pand
en door enkele grondboringen worden bepaald.
Het complete grachtenstelsel omsluit nu twee terreinen en heeft de vorm van
een grote 8 (afb. 5).
Het resultaat van de datering op het houten deel afkomstig uit de diepste laag
van deze tussengracht was verrassend. Het C14 onderzoek gaf een ouderdom
van 1030 ± 30 BP (GrN-11121). Dit geeft na omrekening een conventionele
datering tussen A.D. 890 en 950.
Een tevens uitgevoerde vergelijking met gedateerde jaarringen van betreffende
ouderdom geeft een datering tussen A.D. 980 en 1020 (7).
COMMENTAAR:
De dateringsuitslag van dit houten deel kan een aanwijzing inhouden voor het
reeds aanwezig zijn van de gracht rond A.D. 1000 of voor het gebruik van het
hout als bouwmateriaal in die tijd. Bij deze laatste veronderstelling zou het
hout bij beëindiging van z'n functie (mogelijk eeuwen later) in de gracht zijn
terecht gekomen. Voorlopig houd ik het op deze laatste veronderstelling.
Het scherfmateriaal uit deze tussengracht is gedateerd in de periode A.D. 1100-
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1350 (XIIa-XIVb/c). De fragmenten hebben het kenmerk afkomstig te zijn
uit Schinveld-Brunssum (mogelijk incidenteel Pingsdorf), Elmpt-Briiggen,
Andenne en Langerwehe. In een hierna opgenomen hoofdstuk wordt een aantal aardewerkfragmenten afgebeeld en beschreven. Van de niet afgebeelde
vondsten vermelden we nog:
1 stuk van een molensteen; 1 complete lei (afmetingen 15 cm bij 20,5 cm) met
spijkergaatjes; 1 in elkaar verstrengeld koperen draadstuk; enkele brokken ijzerslak; enkele brokken tufsteen; 1 brok bazaltlava en ruim honderd scherven van
diverse soorten aardewerk, afkomstig uit de hierboven vermelde centra.
Verder nog een wetsteen (middeleeuws) en een halffabrikaat van een stenen
bijl, ongepolijst en gebroken, later mogelijk gebruikt als klopsteen. Tot slot
vermelden we nog enkele aan elkaar passende delen van een roodaardewerk,
gebakken en groen geglazuurd stuk dat waarschijnlijk heeft toebehoord aan een
schoorsteenbekroning, een z.g. louver (lit., Dunning 1968, o.a. pagina 217).
Het materiaal hiervan is herkend als Vlaams aardewerk en wordt gedateerd in
de 13e eeuw (8).
Enkele grondmonsters genomen uit put 14 en sleuf 15 zijn intussen geanalyseerd (9). Het monster uit sleuf 15 bevatte uitsluitend Ericazaden. Het monster
onderin uit put 14 gaf: Sambucuszaden (= Vlier); Menthatype zaden (= verschillende muntsoorten); Juncus effusustype (= Rus, b.v. Pitrus en Biesrus);
enkele Ericazaden (= heide); Ciramineae zaden (= gras) en Carex zaden (=
zegge). Het totaal van de zaden uit put 14 geven, hoewel gebrekkig, toch de
indruk van een water met erlangs of erin Biesrus of Pitrus (een soort riet) met
daartussen Watermunt. Verder waren er in de buurt grassen en zegge, er stond
waarschijnlijk een Vlier in de buurt en er is heide geweest.
COMMENTAAR:
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Afb. 5. Reconstructie van de middeleeuwse grachten met de vindplaatsen
van de boomstamputten en de later gegraven wateren. Op schaal is
daar doorheen de huidige bebouwing met de wegen en het dorpsplein getekend.

Hoewel in de analyse van hierboven niets wordt vermeld over de hoeveelheid
waarin de zaden werden aangetroffen, bestaat het vermoeden dat de Ericazaden afkomstig zijn uit het zand dat is gebruikt voor het dempen van de
gracht. Dit zand zou dan van elders aangevoerd moeten zijn, zeer waarschijnlijk uit de hei ergens in of in de directe omgeving van Oerle. Mogelijk is hieruit
de herkomst van de bijl te verklaren. Temeer daar in het vorig onderzoek ook
nog een stuk van een gepolijste stenen bijl (groen gevlekt, te dateren in het
Neolithicum) in de vulling van het toen onderzochte grachtgedeelte werd aangetroffen.

- 14 DETERMINATIE AARDEWERKSCHERVEN
Het beschreven en afgebeelde aardewerk komt uit de vulling van de tussengracht
in sleuf 15 en put 14 en 20.
Het nummer van de beschrijving correspondeert met dat van de afbeelding.
1. Manchetrand Andenne. cf . Borremans/Warginaire (pag. 61.A36/b2, no. 2).
Datering XIIbc. Inventarisnummer: 14,B8.
2. Randfragment, geen Andenne (verschraling te grof voor Andenne). Datering
XIII. Inventarisnummer: 15,C1.
3. Bodemfragment met teentjes, mogelijk Elmpt. Mogelijk bodem van no. 5. Datering XIII. Inventarisnummer: 14,B6.
4. Bodemfragment van een grote kan. Vroeg steengoed met ijzerengobe. Rijnland
of Limburg. Datering XIII. Inventarisnummer: 15,C3.
5. Rand en hals van een Andenne kan. Rossig baksel met spaarzaam loodglazuur.
cf . Borremans/Warginaire (fig. 21 A9/c, no. 5d en 5b; fig. 12 A4c/c, no. 7 en 8)
Datering XIIB-XIIIA. Inventarisnummer: 14,B7.
6. Rand en hals van een Andenne kan. Loodglazuur met koperbijmenging. Dekselgeul. cf . Borremans/Warginaire (fig. 16 A4d/b, no. 38; fig. 19 A4d/3/d, no. 1
idem 4d/2/d, no. 1; fig. 21 A8-9, no. 2; fig. 28 A47/4j), periode Illa. Datering
XIIIb - eind XIII. Inventarisnummer: 14,B1.
7. Rand van een voorraadvat, waarschijnlijk Elmpt-Briigen. Op de schouder is,
in zeer schuine stand, vingerdrukversiering aangebracht (zwak zichtbaar), daarboven decoratieribbels. Lit., Bruijn 1962-'63 en Janssen, p.131-133. Datering
hele XIII. Inventarisnummer: 14,B10-05.
8. Rand van een voorraadvat, waarschijnlijk Elmpt-Briiggen. Op schouder decoratieribbels met daaronder schuin aangebracht vingerdrukversiering. Lit., Bruijn
1962-'63 en Janssen, p.131-133. Datering hele XIII. Inventarisnummer: 14,B3.
9. Rand van een voorraadvat, waarschijnlijk Elmpt-Brtiggen. Decoratieribbels op
de schouder zijn zwak zichtbaar. Lit., Bruijn 1962-'63 en Janssen, p. 131-133.
Datering hele XIII. Inventarisnummer: 15,C2.
10. Manchetrand Andenne. cf . Borremans/Warginaire (fig. 8 A3/b no. 3(B)). Datering XIIbc. Inventarisnummer: 20, Al.
11. Rand en schouder van een kogelpot, met dakvorm randprofiel. Nederrijns
(mogelijk Elmpt-Bitiggen). Lit., Janssen, p. 131-133. Datering XIId-XIII.
Inventarisnummer: 14,B4.
12. Rand van een zeer grote kogelpot. Op het baksel te dateren in periode I of IA.
Waarschijnlijk Schinveld-Brunssum (± 1200). Lit., Bruijn 1962-'63 en Janssen,
p. 129-131. Inventarisnummer: 15,C7.
13. Grote kom met schenklip. Vervaardigd met witbakkende klei, grove verschraling. Nederrijns, mogelijk Elmpt-BrUggen. Oxiderend gebakken en zachter dan
Elmpt waar gebruikelijk is. Lit., Janssen, p. 131-133. Datering XIII. Inventarisnummer: 15,C6.
14. Rand en schouder van een uitzonderlijk grote kogelpot met typisch dakvormig
afgeschuind randprofiel. Grijs zacht aardewerk. Op basis van de verschraling
en randprofiel mogelijk Elmpt. De frequentie van de grove verschraling is echter minder dan normaal voorkomt bij Elmpter waar. Lit., Janssen, p. 131-133.

- 15 Datering op basis van parallellen in 's-Hertogenbosch: XIIIB-XIVA. Inventarisnummer: 14,B5.
15. Kogelpot, Nederrijns mogelijk afkomstig uit Elmpt-BrUggen. De rand is nagedraaid (of eerst vervaardigd waarna de rest erop is gezet, vandaar de verdikking
op de schouder). Reducerend gestookt. cf. Kersten 1941, p. 405e.v., afb. 110,
fig. 4. Datering eind XII hele XIII. Inventarisnummer: 14,B2.
16. Wandfragment met oranje-bruine verfstreken. cf . Bruijn 1968, p.47. Datering
XIIa-b-c. Invent arisnummer : 14,B9.

17. Kannetje. Steengoed met
ijzerengobe. Rijnland of
Limburg, waarschijnlijk
Langerwehe. cf . Bruijn
1962-'63, p. 442, afb.84,
fig. 6; p. 444, afb. 86,
fig. 2 en lit. Hurst 1977,
p. 219-238. Datering
XIVb/c. Inventarisnummer: 14,B11.

-16-

-17-

2

3

18. Kan. Steengoed met ijzerengobe en radstempelversiering. Rijnland of Limburg, waarschijnlijk Langerwehe.
cf. Bruijn 1962-'63, p. 430, afb. 72, fig. 2; p. 429, afb.
71, linksboven en lit. Hurst 1977, p. 219-238. Datering
XIVb/c . Inventarisnummer: 15,C8.

- 21 -

-20BESCHOUWING OVER DE MOGELIJKE PLAATS VAN HET GEZOCHTE
"KASTEEL"
Van belang is dat nu vaststaat dat het hier om een middeleeuws woongebied gaat
van bijzondere betekenis. Binnen de omgrachting kan een "kasteel" hebben gestaan.
Hoe dit "kasteel" er uit heeft gezien is niet te zeggen. Mogelijk moet ook worden
gedacht aan een vroonhoeve waaruit of waarbij in een later stadium een kapel of
een kerk is gesticht. De vraag blijft echter: op welk deel binnen de omgrachting
kan het gezochte "kasteel" hebben gestaan?
Voor de plaats van het "kasteel" op het zuidelijk deel, van het door grachten ingesloten terrein, gelden de volgende argumenten:
a. de vorm van de grachten. De gracht die dit gedeelte omsloot is breder en dieper dan de gracht rond het noordelijk deel. Bovendien hoort de tussengracht voor
wat betreft zijn afmetingen bij de gracht rond het zuidelijk deel. Dit zuidelijk gelegen deel lijkt dus het hoofdterrein te zijn geweest. Deze gracht noemde men
"de Vest".
b. het uitblijven van aanwijsbare sporen in de bodem van het noordelijk deel.
De putten wijzen wel op de aanwezigheid van mensen, maar niet uitgesloten is
dat in het zuidelijk deel, op een later tijdstip, ook nog een put wordt aangetroffen.
c. in de beschrijving die J.B. Gramaye over Oerle geeft, uit 1610, lezen we:
"De kerk van Oerle is toegewijd aan de H. Joannes. Want vrouwe Clementina die
haar kasteel overgedragen heeft aan Postel heeft het zo gewild. Zij is de stichteres van de kerk" (Gramaye 1610: 98) (10).
Als bron van de genoemde schenking of overdracht door vrouwe Clementina aan
Postel geeft Gramaye een oorkonde op uit Floreffe. Zoals we in het eerste verslag
reeds vermeldden is deze akte nergens te vinden en ook Gramaye heeft deze niet
gezien.
Een punt van overweging bij dit argument blijft het tijdstip van deze overdracht.
Als we denken aan de plaats van het "kasteel" op het terrein van het huidige kerkgebouw dan veronderstellen we dat de eerste kerk is gebouwd uit de schenking
van dat "kasteel" of de resten hiervan.
Mogelijk kan een onderzoek naar sporen van de voorgangers van het huidige kerkgebouw hierover uitsluitsel geven. Bekend is dat deze haaks op de tegenwoordige
kerk hebben gestaan; dus op hetzelfde terrein.
Voor de plaats van het "kasteel" op het noordelijk door grachten ingesloten terrein kan worden aangevoerd:
a. de vondsten van de twee boomstamputten en het scherfmateriaal in de vulling
van de gracht. Deze wijzen in elk geval op de aanwezigheid van mensen in dit deel.
b. een vergelijking van het gereconstrueerde 8-vormig grachtenstelsel met soortgelijke situaties die elders werden onderzocht geven een woongedeelte in de ene
omgrachting en een begraafplaats en kapel of kerkgebouw in het andere omgrachte
gedeelte (11).
Voor Oerle is in dit verband bekend dat in 1281 het kerkhof lag op het zuidelijk
gelegen deel (Camps 1979, 469). Zeer waarschijnlijk stond daar toen ook een kerkgebouw (Campinia 12, blz. 53-56).
Omdat de plaats van het gezochte "kasteel" nauw verbonden is met die van het

kerkgebouw, komen we ook nu tot de slotsom dat een onderzoek naar sporen van
voorgangers van het huidige kerkgebouw opheldering kan geven over de plaats
waar het gezochte "kasteel" heeft gestaan.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES
De resultaten van dit voortgezet onderzoek geven een belangrijke aanvulling op datgene wat reeds eerder kon worden vastgesteld.
Na inventarisatie van alle tot nu toe bekende gegevens blijkt dat:
de tijdsperiode waarin het gezochte "kasteel" heeft bestaan moet worden gezocht voor het midden van de dertiende eeuw,
het water "den Boonenberg" werd gegraven tussen het eind van de veertiende
eeuw en het begin van de zestiende eeuw,
deze tijdsperiode te recent is en daardoor strijdig met de oudste gegevens over
het "kasteel",
het eventuele "kasteel" dus niet gestaan kan hebben op het schiereilandje in
het water "den Boonenberg",
dit water is gegraven na demping van grote delen van de grachten en daardoor
geen deel heeft uitgemaakt van de omgrachting,
uit voorgaande conclusies volgt dat de naam Boonberg of den Boonberg, die
aan het "kasteel" gegeven wordt, ongegrond is,
literatuuronderzoek uitwijst dat deze naam voor het "kasteel" in 1876 is ontstaan uit een foutieve interpretatie van gegevens uit de toen bestaande literatuur,
door het gereconstrueerde grachtenstelsel het geheel in twee terreinen wordt
verdeeld; één, het zuidelijk deel, omgeven door een brede en diepe gracht,
waarop nu het kerkgebouw staat én een hieraan grenzend, noordelijk deel, omgeven door een gracht van geringere afmetingen, waarbinnen de twee boomstamputten werden gevonden,
de C14-dateringen van de houtmonsters de volgende ouderdommen en dateringen geven:
put I
955 ± 25 BP (GrN-10443); d.w.z. tussen A.D. 970-1020.
put II
870 + 30 BP (GrN-11120); d.w.z. tussen A.D. 1050-1110, (11401200).
stuk hout
1030 ± 30 BP (GrN-11121); d.w.z. tussen A.D. 890-950, (9801020).
(de tussen haakjes geplaatste getallen zijn verkregen na vergelijking met gedateerde jaarringen van betreffende ouderdom),
de vondst en datering van de twee boomstamputten wijst op de aanwezigheid
van mensen, op het terrein binnen de omgrachting, in de elfde en twaalfde
eeuw,
de datering van het hout uit de gracht de mogelijkheid aangeeft van een nog
eerdere aanwezigheid van mensen, in de tiende eeuw,
demping van grote delen van de grachten is geschied in de tweede helft van de
14e eeuw,
een groot gedeelte van de brede gracht rond het terrein van de kerk heeft be-

- 22 staan tot in het begin van deze eeuw,
bekend is dat dit grachtgedeelte "de Vest" werd genoemd,
op het zuidelijk gedeelte van de 8-vormige omgrachting in A.D. 1281 een begraafplaats was,
in A.D. 1249 op dit gedeelte, of in de directe nabijheid hiervan, waarschijnlijk
een kerkgebouw stond,
vergelijking met parallellen van 8-vormige grachtenstelsels een verdeling geven
in een woongedeelte binnen de ene omgrachting en een begraafplaats en kapel
of kerkgebouw in het andere omgrachte gedeelte,
het in dit verband zinvol is om een onderzoek in te stellen op het terrein waarop nu het kerkgebouw staat, naar sporen van voorgangers van dit kerkgebouw.
Temeer daar in de geschiedschrijving wordt verwezen naar een oorkonde, die
een direct verband legt tussen de overdracht van het gezochte "kasteel" en de
stichting van de parochiekerk (12).

NOTEN
1) Een verslag van dit eerste onderzoek werd in beperkte oplage verspreid en
is intussen gepubliceerd in: Brabants Heem 34 (1982), blz. 28-34; en in aangepaste vorm in Campinia 12, blz. 53-61.
2) Met dank aan Arno Verhoeven, A.E. van Giffen Instituut voor Pre- en Protohistorie Amsterdam en drs. H.L. Janssen, stadsarcheoloog te 's-Hertogenbosch
voor het determineren van het, in dit verslag vermeldde, aardewerk.
3) Zoals reeds elders werd gepubliceerd (Campinia 12, blz. 53) moet de plaats
van het gezochte kasteel worden gekoppeld aan de directe omgeving van het
kerkgebouw. (In een akte uit 1249 is sprake van een patronaatsrecht, dat was
verbonden aan de kerk van Oerle. Omdat deze kerk zou zijn gebouwd uit de
overdracht door vrouwe Clementina van haar kasteel, moet de tijdsperiode
van dat kasteel worden gesitueerd vóór 1249).
4) Met deze constatering wordt niets afgedaan aan de verdienste en het belang
van het werk van J.B. Gramaye.
5) Zoals we in het vorige verslag reeds vaststelden steunen alle genoemde auteurs
in hun beschrijving over dit "kasteel", direct of indirect, op het werk van
Grarnaye.
6) Een beschrijving van deze put werd reeds elders gepubliceerd: J .F.C.M.Bijnen,
Verslag bodemvondst van een eind-tiende-eeuwse put te Oerle, in: Campinia
XI, 107-114.
7) Met dank aan Prof.Dr. W.G. Mook, hoofd van het Laboratorium voor Algemene Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, voor het uitvoeren
van de ouderdomsbepalingen en de vergelijking hiervan met gedateerde jaarringen.
8) Met dank aan Prof.Dr. F. Verhaeghe, Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, België, voor het determineren van dit stuk.
9) Met dank aan de heer H.B. Eland, student ecologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, voor het analyseren van de grondmonsters.
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11)

12)

Met dank aan de heer J. Lijten, medewerker van het Streekarchief Zuid-Oost
Brabant te Oirschot, voor de vertaling van de Latijnse tekst.
Parallellen van een 8-vormig grachtenstelsel werden in België gevonden in:
Petegem bij Oudenaarde (Callebaut 1981); Eine aan de Schelde (Callebaut
1980) en Brustem bij St. Truiden (Claassen 1970).
Opmerking: in dit verband kan een onderzoek naar de aanwezigheid van een
tussengracht, op het terrein van de door een gemeenschappelijke gracht omgeven kerk en burcht te Sint-Oedenrode, mogelijk interessante gegevens opleveren (Heesters 1977, pp. 25-26).
Eveneens dank aan alle omwonenden aan het dorpsplein, voor de verleende
medewerking bij het uitvoeren van de grondboringen; aan de Archeologische
Vereniging 't Oude Slot voor het lenen van gereedschappen; aan Bas Aarts,
van de vereniging "Vrienden van Brabantse Kastelen" te Tilburg, voor het
geven van adviezen; aan Frans Klaasen voor de verleende medewerking tijdens het onderzoek; en aan Bas Sanders, Hugo Bijnen en andere jeugdige
Oerlenaren voor het verlenen van hulp tijdens de opgraving.
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INDEX CAMPINIA — JAARGANGEN 6 - 10
Half december 1982 is de index op de jaargangen 6 tot en met 10 van
Campinia verschenen. Deze uitstekend verzorgde, op het gebruikelijke
Campinia-formaat uitgegeven, index omvat 116 pagina's. De toegang op
persoons- en plaatsnamen wordt voorafgegaan door een voorwoord en
een repertorium, of systematisch overzicht, op de in die jaargangen verschenen artikelen.
Dit handige instrument voor Uw onderzoek naar de plaatselijke en regionale geschiedenis van Noord-Kempenland of naar Uw stamboom kost
slechts f 12,50, inclusief verzendkosten.
U kunt in het bezit komen van deze uitgave door f 12,50 over te maken op postgirorekening 63.51.15 ten name van het Streekarchief ZuidOost Brabant, onder vermelding van „Index Campinia".

De redaktie.

Tijdens de ingebruikneming van het
dorpsplein, op 29
mei 1982, werd op
dit plein een sokkel
met de hierboven
afgebeelde, bronzen
plaquette geplaatst.
Deze geeft aan passerenden informatie over de ligging van de
grachten ten opzichte van de huidige
bebouwing.
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fol. 31 vo

BESTSE TOPONIEMEN

Henric Peeter Joosten

De oudste vermeldingen uit de verpondingsregisters
van Verrenbest (circa 1660).

(vervolg op CAMPINIA 12e jaargang, blz. 144-151)
fol. 29 vo
Jacob Anthonis Verrooten
Huijs ende aenstede, 1 lop. 4 roijen
Cleijn ackerken bijde Rotten, 25 roijen
De Rotten, 42 roijen
Het Hulselackerken, 1 lop. 6 roijen
Het 4 part inde Vleutsen acker, 1 lop.
In Heijrnen camp, 1 lop. 5 roijen
De hooghacker aende Duijtsche val, 1 lop. 31 roijen
Cleijn ackerken, 1 lop. 19 roijen
Het weijken aenden Croonsche wetering, 2 lop.

Maeijken, weduwe Peeter Dielis
Huijs ende aenstede, 3 lop. 17 roijen
Cleijn ackerken, 38 roijen
Het 3 part inden nijeuwen camp, 2 lop. 35 roijen

fol. 31
Maeijken, weduwe Arien Quiten
Huijs ende aenstede, 3 lop. 46 roijen
Het 3 deel inden nijeuwen camp, 2 lop. 35 roijen

Bernaert Jans van Oudenhoven
Den nijeuwen acker, 2 lop. 31 roijen
Nijeuwen camp aen 't broeck, 1Y2 lop.

Jan Peter Hanssen
Acker int Soerlant, 1 lop. 47 roijen
Het Soerlant van sijn schoonmoeder, 2 lop.

-0
-0
-0
-0
-0
-1
-0
-0
-7

-4
-3
12
15
15
15
-2
19
12
-3

12
-8
14
12
-8
14
14
12
-8
-6

-2
-0
-1
-4

-1
12
-8
-1

-6
-0
-4
10

Huijs ende aenstede, 2 lop. 29 roijen
Camp neffens den dijck, 4 lop. 27 roijen
Nijeuw erff neffens Jacop Dijrcx, 2 lop. 27 roijen
Het 4 part inden Tauwer, 42 roijen
Coelen campken met den beempt, 4 lop.
Het 4 part inden Deecken, 3 lop.
Den halven Weijer, 35 roijen
D'achterste nijeuw erff, 6 lop.

Maricken, weduwe Peter Joosten
Huijs ende aenstede, 6 lop. 28 roijen
Den nijeuwen camp, 3 lop. 10 roijen
Noch den nijeuwen camp, 2 lop.
Nijeuw erff inde Coppelstraet, 4 lop.

Hendrisken, weduwe Jan Peters van Boxtel
Het 3 deel inde Bochte, 1 lop. 10 roijen
Het 3 deel inden camp, 11/2 lop.
Peter Jan Michielssen
Huijs ende aenstede, 26 roijen
Haubraeckens acker, 5 lop.
Twee derdendeel inde Bocht, 2 lop. 20 roijen
Twee derdendeel inde camp, 2 lop. 49 roijen
Beempt inde Geenckensdijck, 4 lop.

-8
-4

12

12

-1
-0

13
17

10
-4

fol. 33 vo

-2

10

14

Goijaert Arien Claessen

-2

14

-4
-0
-4

-6
15
12
11
-5
_2
-4
-0

10
14
14
-0
-0
-0
14
-4

18

-8

-4
12
-1
-6
-4

-4
14
-0
-0
-2

fol. 33

-4
-8

-6
-8

-5
-1
-1
-1
10

-2
-1
-3

-1
-1

-2
-2
-1
-0
-1
-1
-0
-2
11

Huijs ende aenstede, 2 lop. 37 roijen
Den Peter acker, 2 lop. 30 roijen
Camp tusschen de Dijcken, 1 lop. 27 roijen
Het 4 part inde Weijer, 20 roijen

-0
-0
-1

16
19

-0
14

15

14

-0
-3
-1
-1
-1

15
-8
12
19
15

-0
-0
-8
12
-4

-9

10

-8

-1
-1
-0
-0

18
17
19
-2

14
14
-8
-8

-4

18

12
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- 28 Heer Mathijs van Coll
Het halff vleutjen inde Scheecken, 3 lop.
Henric Jans van Roij
Huijs ende aenstede, 2 lop. 26 roijen
Nijeuw erff van Henric Aerts, 2 lop.

fol. 35
Niclaes Henricx Haencop
Huijs ende aenstede, 4 lop. 3 roijen
Nijeuw erff in Staeckenbroecks hoeve, 2 lop. 13 roijen
Coelen campken, 31 roijen
Coeijweijde ende lant daarin, 1 lop. 31 roijen

fol. 37
0

-1
-1
-2

15

-5
-2
-8

8

14
14
12

-1
-1
-0
-0

15
-8
-6
18

12
10
-8
-8

-4

-9

-6

0

13

-0

-0
-1
-1

13
-4

14
10

18

-8

Mericken, dochtere Marten Peter Coolen
In d'aenstede van Henric Haencop, 1 lop. 10 roijen
Inden camp van Marten Peters, 2 lop.

fol. 35 vo

Henric Dijrcx van der Camp
Huijs ende aenstede, 4 lop. 7 roijen
Den halven ouden camp, 2 lop. 18 roijen
De halff leste nijeuw erff, 2 lop. 32 roijen
Den vorsten straetacker, 1 lop. 48 roijen
Het Pelmanneken, 11/2 lop.
Den Vleutschen acker, 2 lop. 22 roijen
Het Sonderen, 2 lop. 19 roijen
In d'aenstede bij Jan Dijrcx, 4 top. 16 roijen
Twee derdendeel inden Vleutschen beempt, 2V2 lop.
Het beemptjen aenden Slip, 2% lop.
Een 3 part inde coeijweijde van Willem Aerts, 3 lop.

Den achtersten Straetacker, 4 lop. 32 roijen
Den Kievitshorst, 1 lop. 7 roijen
Den voorsten camp, 4 lop. 36 roijen
Den halven ouden camp, 2 lop. 18 roijen
Coeijweijde bij thuijs, 2 lop.
Het Vleutjen, 11/2 lop.

-2
-0
-3
-1
-1
-0
10

19
11
-6
15
-0
12
-3

10
-8
12
12
-0
-8
-2

-1

19

-8

-3
-0
-0

-3
13
-7

-4

-4

-8
-8
-8
-8

-2
-2
-2
-1

-1
14
-2
-1

-6
-0
12
-4

-0
-8

18
17

-0
-6

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

18
-9
18
16
-2
16
18
-6
-0

12
14
-8
10
12
-0
-8
-0
-0

Jenneken, weduwe Joost Henricx Lamberts

Kijnderen Arien Joost Goorts
In d'aenstede van Henric Haencop, 1 lop. 10 roijen

Willem Dijrcx vander Camp

-3
-1
-1
-1
-0
-1
-1
-3
-0
-1
-0
17

14
14
-8
-8
17
-4
15
-4
15
-4
-8
18

14
12
-8
-8
-8
12
14
-8
14
-8
12
-6

Den Deecken, 6 lop.
fol. 37 vo

Wouter Dijrcx vander Camp
Huijs ende aenstede, 3 lop. 17 roijen
Het veltjen achter d'aenstede, 2 lop.
Het 3 part inden Vleutschen beempt, 11/2 lop.

Bernaert Willem Kemps
Huijs ende aenstede, 21/2 lop.
Den halven achtersten camp, 4 lop.
Den Straetacker, 3 lop.
Den halven Deecken, 3 lop.
De halff coeijweijde achter Dirck Wouters, 2 lop.
5 roijen

fol. 39

Mericken, weduwe Ruth Peters de Cort
Huijs ende aenstede, 31/2 lop.
Twee ackerkens daerbij, 2 lop. 6 roijen
De Mispel acker, 2 lop. 44 roijen
Den nijeuwen voorsten camp, 3 lop.
Den Dijrckacker, 1 lop. 34 roijen
Den grooten nijeuwen camp, 4 lop. 44 roijen
Den Kievitshorst, 1 lop. 42 roijen
Het beemptjen van Aert Croonenburgh, 31/2 lop.
Het beemptjen van Jan Jan Henricx, 2 lop.

- 30 Nijeuw erff aen tbroeck, 3 lop.
Coeijweijde inden Gunteslaer, 3 lop.

-0
-0

16
-7

-0
-8

16

10

-8

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

16
11
14
18
-1
10

-4
-4
-0
-0
-4
12

-9

11

-8

-2
-4
-1

18
-9
-5

-8
-8
14

-8

13

13

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

-2
10
-9
-4
-8
16

14
12
14
-8
14
-0

-8

12

14

-2
-1
-2

-1
18
16

14
-8
14

-6

17

-4

-3
-0

-4
14

14
14

fol. 39 vo
Jacob Willem Kemps
Huijs ende aenstede, 2 lop. 15 roijen
Den Paers acker, 3 lop. 29 roijen
Den halven achtersten camp, 4 lop.
Coeijweijde achter Dirck Wouters, 2 lop. 5 roijen
Den halven Deecken, 3 lop.
Den beempt bij Gijsbert Ariens nijeuw erff, 11/2 lop.

REGISTER

Goort Jan Santegoets
Huijs ende aenstede, 4 lop. 3 roijen
Truijken Driessen camp, 6 lop. 36 roijen
Beempt aenden Diepsteechde, 3 lop.

fol. 41
Willem Willem Kemps
Den Verriergaet acker, 2 lop. 35 roijen
Het Ghijsken, 1 lop. 18 roijen
Den voorsten camp, 3 lop. 34 roijen
D'achterste coeijweijde, 4 lop.
Het 4 part inden Borchgraeff, 2 lop.
Den langen beempt, 5 lop.

Jenneken, weduwe Jan Willem Henricks
Rassen bocht, 3 lop. 2 roijen
Den dries bij Goort Geritssen, 3 lop.
Den broeck beempt, 5 lop.

fol. 41 vo
Dijrck Jan Hermans
Huijs ende aenstede, 3 lop. 36 roijen
Het voorst nijeuw erff, 1 lop. 10 roijen

12e jaargang 1982
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Inhoudopgave 12e jaargang 1982
Bijnen, J.F.C.M.
53-61
Onderzoek naar de plaats van het kasteel de Boonberg
Cuijck, N. van
87-90
- Stamlijst Smetsers
152-155
- Genealogische gegevens van het bierbrouwersgeslacht DE KROON
te Oirschot
201-203
- Stamlijst Van Beers te Oirschot
Lijten, J.
37-40
- De Oirschotse schepenprotokollen
- Oirschotse zoen-accoorden (m.m.v. L. van der Mierden)
62-86; 103-126; 159-180
A. Zoenen wegens doodslag
181-190
- De clute werd een drama
Mijland, H.
16-29
Het streekarchivariaat Noord-Kempenland
Spoorenberg, J.
4-15
Het Eindhovense stadsarchief
Suijkerbuijk, J.
41-48
De verdeling van het Veldhovense Broek en de Zeelstse Heide
Thiadens, H.J.M.M.
139-143
De uitbreidende veendekken
Ven-Lommers, T. van de
99-100
- De Brabantse poffers en mutsen
137
- Een oude traditie zet zich voort door de jaarlijkse hoogmis
bij de H. Eik
138
- Waar zijn ze gebleven
199
- In de schaduw
200
- Puntdichten
Visser, W.
30-36
De oprichting van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant
Redaktionale bijdragen:
144-151
- Bestse toponiemen
205-211
- Huizen en hun bewoners te Dirschot van de 17e tot de 20e eeuw
91-98; 127-136; 191-198
- De vrijwillige rechtspraak in de dingbank ZeelstVeldhoven-Blaarthem
Overzicht van gebruikte afkortingen
B
BI
Oe
Di
M
V-M
Z
Z-V-B1
Zo-V

Best
Blaarthem
Oerle
Dirschot
Meerveldhoven
Veldhoven
Veldhoven-Meerveldhoven
(voormalige gemeente)
Zeelst
Zeelst-Veldhoven-Blaarthem
(dingbank)
Zonderwijk-Veldhoven

Aa
- A.J. van der
- rivier
- beempd, top. Zo-V.

56
135-136
136

burg.
e.v.
kap.
past.
secr.
top.
wed.
weth.

burgemeester
echtgenote van
kapelaan
pastoor
secretaris
toponiem
weduwe
wethouder

Aelst, Jan Janssen van
Aenraets, Antbnis
Aerts(sen)
- Aert Jan

95-97;193
130
134

Aerts(sen) (vervolg)
- Aert Lamberts
134
- Dierick Huijberts -, molenaar
192
- Evaert
128;191
- Geraert
97;134;196-197
- Hen(d)rick
92;94;135;193;196
- Jan
97;132;194
- Margriet
95;192
- Mariken, e.v. Peter
92
- Peter
92
- Tonisken, e.v. Hendrick
193
- Wilbort
93
- Willem -, deken van oi.
173
- Wouter
91
Achel, Adriaen Henricx van
205
Achten, Henric
114
Achterste Dries, top. Zo-V.
135
Adams
- Goijaert (Goort)
92-93;197
- Lijbrecht
197
Administratief Centrum Bergeyk
26
A(d)riaens
- Aert
149
- Anneke
93
- Anthonis -, schepen
93;193;195;197
van Z-V-Bl.
- Anthonis -, alias Mombaerts
128
Digna, e.v. Peeter
133
- Dingen
130
- Elisabeth, e.v. Huijbrecht
192
Frans
132;134-135
- Gerit
198
- Huijbrecht
192
- Peeter
133
- Willem
148
Agt, A.L.G.M. van -,
15;34
streekarchivaris
Aichen, Hendrik Hendricks 93
soen van
Aken
179
Acker, M. van den -, advokaat
46-47
Ackerstraat, top. Z.
192
Al, Wijt Dirck Cornelissoen van
114
Aleijten, Goijaert Henrick
165;167
alias van Tulden
Algemeen Rijksarchief
8-9
( A)meijden, van der
- familie
162
- Arn(d)t
173;182-183;188;190
rentmeester
- Danel
159;161;169;171;
schepen van Di.
173-174;176
- Cornelis Anthonis Rolofssoen
174
- Peter Thomaessoen
161
Anna, wed. Henrick N.N.
134
Ans(s)ems(soen)
- Adriaen
127
- Jord(a)en (Jan Hannen) -,
64;66;77;
past. van Wintelre (?)
79;84
- zie ook Augusteijn Willem
Pauwelszoon

Anthonis, N.N.
197
(An)thonis(zoon)
- Anthonis
128
- Bernaert
148
- Dielis
96;194
- Lip
191
- Margaretha-, e.v. Cornelis
195
Dielis
- Mariken -, e.v. Gerit Jansen
194
- Peeter
132
- Willem
131;194-195
- Wouter
148;192
Antwerpen
105;107;109
Archiefraad
26
Arembergers
4
Aren(n)est, van
- Henric
106
- Wouter
104;106
Audenhoven, van
- Goossen Peters
149
- Jan
149
- Claes Thomaessoen
65;114-115
schepen van Di.
Augustinianum, gymnasium -,
13
Eindhoven
Avelmans, Jacop
133
Baest
- Jacop Laureijssoen van
80
- Laureijs
80;82-83
- top. Oostelbeers
185
Bailjuus (Baljuws, Belions, Belious),
111
Jan -, chirurgijn
Bakel
142
Becker, Lambaert de
198
Backs(soen)
- Jan -, priester
169;171
- Jan Gielis
119
- Wouter Jan -, priester
169-171
- Wouter Wouter Mathijs
111
Balsvoort, top. Oister wijk
185
Barbara, St. -, gilde te Di.
85
Bar_thc
l
otmeus(sen)
Ai
l
95
- Henrick
96
- Jan
96
Baseldonck, convent van
130
Bastiaens, Jan
94;132
Beelaerts
- Henrick
77;79;84-85;104;
priester, notaris
106;117;175
- Henrick -, schepen 166-167;174-175
van Oi.
- Henrick Rutgher
177
- Heijlwig
85
- Margriet
85
- Rutgher -, schepen
85;104;106;175
van Di.
Beelaertshof (hofje van
85
St. Anna en St. Ode)

- 4 -

- 3 97
Beempden, top. Strijp
201-203
Beers, van -, genealogische
gegevens
139
Beerse Dal
184
Beerze, rivier
16;39;160;182;184-185
Beerzen
(0-W-Middelbeers)
94
Begbroeken, top. Zo-V.
69;71
Becker, Aelbrecht die
Bekkers, W. -, bisschop van
20
Den Bosch
139
België
9-10;30
Bergen op Zoom
16
Bergeyk
106;108
Beringen (België)
188
Berckel, G. van
95
Berckenbeempd, top. Z.
Bernaerts
195
- Hendrick
195
- Peter
195
- Willem
16;18-19;29;32;34
Bernsen, H.J. -, insp.
der archieven in Noord-Brabant
16-19;24-30;34;115;141;
Best
162;167;177-178
Bichlaer (Bychlaer), van
70
- Jan Henricssoen
70
- Claues Janssoen
70
- Wilhem Janssoen
77
Bierkenssoen, Dirck Willem Faes
192
Biesveld, top. Z.
41-46;48;104;193
Blaarthem (zie ook
Gestel)
93;192;197
- Tafel van de Heilige
Geest
16
Bladel
91
- Jan Goortsen van
91
- Truijken, e.v. Jan Goortsen
183;189
Bleeck, Jan Peter Goessenssoen
van den
Bliecx (Blycx)
76
- familie
72;74
- Dieric Goort
131
- Hendrick Jan
194
- Jan
131
Blickmakere, Hendrick Dierick
193
Blocksken, top.
188
Bocht (Boeff), N.N.
135;194
Bocht, top. Zo-V.
97
Boeckenvelt, top. Strijp
118
Bock, Goijart
21
Bondam, A.C. -, rijksarchivaris van
Noord-Brabant
Boega(e)rt
169;171;173
- Willem van den-,
deken van Di.
97
- top. Strijp
Boega(e)rts
130
- Faes
130
- Jenneke, e.v. Faes
80;82
- Mercelijs -, past. van Oi.

45;53-54;56;58
Boonberg, kasteel
Boert, Franck (Vrancx) van -,
64;66;
deken van Dl.
72-74;76;83-84;173
Boot
172
- Amelrijk
172
- Lodewijk
172
- Margriet -, e.v. Goosen Neven
Borchgraeff
129-130
- jr. de -, heer van Oerle
149
- top. B.
96
Borghouts, Dierick Lijbrecht
141
Borne, top.
194
Boswech, top. Z.
117-118;141-142
Boxtel
zie Emont Dircksoen
- rentmeester
van
97
Braeck, top. Z.
Brabant
5;69;167;
- gewest
zie Jan III en Johanna
- hertog(in)
185;188
- raad van
30
Breda
188
Bregt, N.N.
144;146
Broeck, top. B.
144
Broeckbeempd, top. B.
169-171
Brouwer, Jan die
109;167;185
Brussel
69;71
Bruijnen(soen), Jan Henrics
193
Bruijnincx, Jacop Hendrick
Bruijsten (Bruestens)
72;74;76
- Jan
188
- N.N.
16
Budel
Bumiëns
133;192;198
- Jan Peter -, secr.
van Z-V-81.
93
- Peter Janssen
147
Bunderken, top. B.
97
Bussele, top. Z.
42;47
Bijnen, Bartholomeus
landmeter
Ceelen, Frans

193

Damen
91
- Jan
97
- Heijn
136
- Laureijs
Dan(i)els(soen)
95
- Adriaen
194;197
- Andries
78
- Gielis Peters Aert
197
- Heijlken, e.v. Andries
zie Jan Lijbrecht Janssen
Deenen
zie Hooghacker
Delft
zie Hendrick van Eijck
Dendermonde,
baljuw van
193
Denisdochter, Jenneke -, e.v.
Aert Verschuijl
149
Deskens acker, top. B.

Deurne
142
- Johannes van
53
Deventers acker, top. B.
144
Dielis
- Evaert
92
- Geraert Dierick
193
- Cornelis
193;195
Diepsteechde, top. B.
144;146;149
Di(e)ricx (Dijrcks)
- Bartholomeus
95
- Emont -, rentmeester
117
van Boxtel
- Frans
192
- Goort
147-148
- Jacob
91;136;191
- Jan
70;95;148
- Jan Goijaert
147
- Peter Goort
147;149
- Roeloff
195
Dionijs(s)en, Michiel -,
91-92;94-95;
schepen van Z-V-Bl.
127;134
Dommel, rivier
41;132
Donck, van der
- Dirck Arts
159
- Gorijs (Joris)
159
Donckers, Claas
206
Do(e)ren, van (den)
- familie
117
- Aert Jacops
103-107;109
- Adriaen
116
- Dirck Adriaenssoen
174
- Godevaert Adriaens
116
- Goessen -, priester
117
- Jacop Jacops
103-107
- Jan Adriaens
116
- Jannes (Dircksoen)
105-106
schepen van Di.
- Peter Gijsberts
205
Do(o)rmaelen, van
- Jacob -, schepen van 01.
70;106
- Wouter Dijrcx
145
Dorp de Groot, Lucretia van
206
wed. Johannis Soehngen
Dorser, Herman
120
Doijlegger, Aert Wouters vanden
131
Dries, N.N.
194
Driessen, Truijken
149
Druten, Willem Geertszoen van
93
Drij Spijnsaet, top. Zo-V.
136
Duijtsche Val, top. B.
147
Dijck, van den
- familie
67
- Ghijsbrecht Wouters
64-66
- Wouter
64-66
Ebell, C.C.D. -, rijksarchivaris
van Noord-Brabant
Echternach
- abdij
- prelaat

39
167
130

Eeckelaer
zie Aert Goortsen
Eersel
16;39;92
- past. van
194
Egmond, Karel van -,
166
hertog van Gelre
Eindhoven
4-16;25;27;30-32;35
44;46;113-116;119-120;142
- Agglomeratie
31;34-35
- kapittel
98
- schout
zie Henrick van de Sterre
van
- Tafel van de H. Geest
192
Eindhovens Dagblad
13
Ekkersrijt, top. V.
142
Elisabeth, N.N.
195
Ellaer, van
- Dirck (Aerts van
65;77;79-80
Waalwijck) -, schepen van Di.
- Rutgher
77
Enskens Acker, top. B.
148
Esch, van
- familie
123-124
- Antonius E.M.
208-209
- Antonius Johannes
208
Bartel
206
- Bartel Antonius
205
Emberta A.M.
208-209
- Franck Jacopssoen
120-126
- Godefridus
208
- Godefridus H.J.
208-209
Henrick -, secr. van Di.
37;39;114
- Henrick -, 120-121;124;159;161-163;
priester
165;167;174-175
- Henrick Bartels
205-206
- Henricus J.W.
208
- Jasper
166-167
- Joanna A.F.
208-209
- Johannes Martinus
208
- Joseph
208
- Josephus A.G.
208-209
- Cornelia, wed. Bartel
205
Antonius
- Lucia Peeters
206
Maria Anna -, wed. Claas
206
Donckers
Maria J.J.
208-209
- Maria Petronella Henrica
208
Martinus
208
Victor
208
Willemijn
206
- N.N. -, schepen van Oi.
82
- plaats
142
Esperen Bosch, top B.
146
Esveld, P.G. -, notaris, secr. van
4
Eindhoven
Ev(er)aerts
- Hendrick
92;133
- Jan
32
- Willem -, schout van Di.
641;6
6
Everdeij, Thomas
69;71

- 5 Eijck, van
- Floris -, heer van Nuenen
130
- Goijaert
95-97
- Henric -, baljuw van
64;66-67
Dendermonde (Doldermonde)
- Petronella
131
Eijmerts, Hendrick
93-94
Faessen, Jan
Fasel, A.
Floreffe, abdij
Francen (Franssen)
- Aert
- Anna, wed. Jan Aert
- Anneke, e.v. Matheus
- Frans
- Jan Aert
- Matheus
Frankrijk
Frenken, A.

136;196
184
53-54;56
134;136
134
134
128-130
134
134
4;41
173;176

Gaelder, top. Z.
95-96
Geelders, top.
141
Geenckensdijck, top. B.
146
Geeritszoon
193
- Heijlken Wouter
- Jenneke Wouter
193
193
- Metken Wouter
193
- Wouter
Geldrop, van
67;108-109
- familie
63-65
- Gevart Jan
67
- Henric Henrics
Jan
64
64;66-67;72;74;76
- Jan -, kannunik
Jan -, alias Rovers
103;106
- Louijs (Jans)
63-66
- Philips -, priester
64-66
- Philips Jan
63-66
- Willem -, schepen van Oi. 78-79;113
Gelre, hertog van zie Karel van Egmond
142
Gemert
41;192
Gender, rivier
Gerstveld, top. Z.
95
117-118
Gestel, Ghijsbrecht van -,
priester
4;6;9-10;41-46;48;
Gestel (-Blaarthem)
117;170;193
93;192;197
- Tafel van de H. Geest
Ghinhoven, van
- Andries Henrick
163-164
Goeijaertszoon
163
- Henrick Goeijaertszoon
alias de Lubber
G(h)ijsbrechts (Gijsberts)
197
- Bartel
104-106
- Dirck
198
- Jan
192;194
- Pauwels

6
G(h)ijsbrechts (Gijsberts) (vervolg)
191
- Willem
164
Gielissoen, Thomas -,
schepen van Oi.
141
Gilze
27
Gondrie, P.A. -, secr. van Best
194
Goerdries, top. Zo-V.
130
Goorstraat, top. Zo-V.
Goorts(sen) (Govaerts, Goijaerts)
148
- Abraham Dijrck
193
- Aert -, alias Eeckelaer
134
- Andries
197
- Eijken
193;195
- Jan
95
- Lip (Lijbrecht)
Goessens(soen)
64-66;
- Dirck
zie ook Dirck Goeswijn Nevensoen
145
- Peter
54;56
Gramaye, J.B.
95
Graspeel
9;185
's-Gravenhage
Groningen, Rijksuniversiteit
53
9-10
Groof, A. de -, gemeentearchivaris van Eindhoven
146
Grooten Acker, top. B.
Gru(ij)ter(s)
69;71
- Gheeraert -, schout van 01.
72;74
- Jan
159;161
- Jan die
139
Grijze Steen, top. Heieind
149
Guntelaeren, top. B.
149
Gijskens Acker, top. B.
193
Haarlem
92;194
Ha(e)sewinckel, top. Zo-V.
80;113
Haest, Franck die -, schepen
van Oi.
192
Hage, Ter -, klooster te Eindhoven
Hagelaar, van (den)
106
- Henric -, schepen van Oi.
77
- Wilhem
144
Hagelaarsvelt, top. B.
142
Hal
129
Halve Bocht, top. Zo-V.
147
Ham, Jan Corstens van
28
Hand en Span
194
Hanevelt, top. Z.
56
Hanewinkel, S.
Hannen(soen)
84
- Jan -, schepen van 01.
112
- Laureijs Jan
- zie ook Jordaen Ansems
161
Hanscomekers, Jan Peters -,
van Lennenshovel
Hanssen
149
- Dijrck
132;195
- Jan
135
- Jan Jan
Hanssen Bochtje, top. Zo-V.
133

Haren
- Jan van
117
- N.N.
188
Harlingen
94
Hartel (Hertel), top. Terheijden
142
Heemskerk, P. van -, secr. van
4
Eindhoven
Heer ...., Peter Wilhem
114
Peterssoen van
Heerbeeck, van
- familie
123-125
- Danel
120;121;124
- Heilwig -, e.v. Danel
124
van Petershem
- Jan -, schepen van 01.
66
- Jan Wouterssoen
120-126
- Peter
120-121;124
- Wouter
124
- Wouter Janssoen
120;122-124
- Wouter Wouterssoen
121;125
Heersse, top. Zo-V.
92
Heestervelt, top. B.
146
Heeze
16;35
Heieind
139
Helmond, archief dienst
30
Henrick, N.N.
134
Hen(d)rick(soen)
- Aert
194
- Aert Korstiaen
132
97;128-129;131;133-134;
Andries -,
191-194;196;198
- Anneke, e.v. Jan
132
- Bartel
93;130-131;195;197
- Berbel
136
- Dierick
96
- Faes
94;133
- Frans -, schepen
91-92;94;127;134
van Z-V-81.
- Hendrick
94;131
- Hendrick Dierick
129
- Jacop
135
- Jan
94;128;132-134;136
- Jan Jacob
196
- Jenneke -, e.v. Andries
134
Govaerts
- Claeus Peter
104
- Corstiaen
129
- Lodewijck
93;128
- Lijbrecht
197
- Margriet, wed. Servaes
197
- Mariken
194
Peter
97;196;198
- Seger(en)
95;134;192;194
- Servaes
197
- Wierick
130-131
Willem
91
- Wouter
193
Herlaer
141
Hermalen, top. Schijndel
141
Hermans(soen)
- Dijrck
149

Hermans(soen) (vervolg)
- Herman Henrick
159-160
- Jan Dierick
131
- W.T. -, raadslid van
7-8;12-14
Eindhoven
Hers(s)el, van
- Danel -, kanunnik
169;171;173
- Loijwich -, schepen
70;161-162
van Di.
- Michiel Hendricx
129
Herstal, top. Overa
141
's-Hertogenbosch
5-6;9;13-14;30;37-39;
78-79;97-98;130-131;185;192
- kapittel van
194
37
Herwaarden, J. van
Heult
142
Heuvel, van den
- Anthonis Lamberts
146
- Goijaert Dijrcx
145
- Lambert -, notaris
188
Heuvelmans
- Mariken Peeter
132
- Peeter
132
Heuvelstraat, Z.
192
Heij, top. Z.
194
Heijberch, top. Zo-V.
129;133-134
Heijden, Corstiaen van der -,
161;163
past. van Di.
Heijcamp, top. B.
149
Heijsteckssoen, Jan Thijs
179
Hilvarenbeek
169-173
Hoefke, top. Z.
192
Hoec, Jan
65
Ho(e)ve, van den
- Dierick -, schepen
128-129;131;
vam Z-V-Bl.
133-134;191-194;
196-198
- Hendrick
95
- Lijsken, wed. Hendrick
95
Hoge Raad van Adel
27
Hogenacker, top. Bl.
197
Hogert, top. Boxtel
142
Hoog Casteren
46
Hoogaerts
- Aert
132
- Hoogaert Jan
129
- Catharina Hoogaert Jan
129
Hooge Mierde
16
Hoogeloon c.a.
16
Hoogen Acker (of Delft),
145-148
top. B.
Hooghuis, huis te Eindhoven
12
Hooidonk (België)
108
Hoorenveltjen, top. B.
149
Hootsman
- Jan Jacob
196
- Margriet, e.v. Jan Jacob
196
Hoppenbrouwer(s) (, die)
- Daniel
144
- Dirck -, schepen van Oi.
116-117

- 7 Hoppenbrouwer(s) (, die) (vervolg)
161-162
- Dirck Dirckssoen
schepen van 01.
146
- Dirck Peter
144
- Jan Daniel
147
- Peter
147
- Peter Gerit
82
- N.N. -, schepen van Oi.
146
Hopvelt, top. B.
134
Horeven, top. Z.
208
Horevoets, Maria -, wed.
Godefridus van Esch
197
Horst, Jan Geeraerds van de
196
Horwenen
Houbraken (Haubraken)
76
- Goijaert
- zie Henrich Moel
206
Hout, Johannes Francis van
Hovelmans
129
- Jacob Dierick
196
- Peter Dierick
184-185
Huigevoort, top. Beers
Huijbrechts (Huijberts)
192
- Adriaen
192
- Aleijt -, e.v. Aerd Lombaerts
192
- Hap
192
- Cathelijn -, e.v. Jan
Hendrick Corstiaens
192
- Margriet
192
- Mariken -, e.v. Wouter
(Lombaerts)
93
- Willem -, schepen van Z-V-Bl.
195
- Willem
Huijskens(soen)
78-79;82
- Dirck Mathijssoen
schepen van Di.
66;77
- Gheeraert Mathijszoen
schepen van Di.
7
Huijsmans, N.N. -, notaris
lewens, Jan

97

115-116
Jabeke (?)
Jacobs(soen)
191
- Daniel Rut
134
- Dirck
192
- Hans
91;128-136;191;
- Jan -, schepen van
194-198
Z-V-Bl.
133;135;198
- Cornelis
129;135;191;197
- Peeter
191
- Rut
191
- Rut Rut
159
- Severijn Mercelis Henricx
45
Jan IIII, hertog van Brabant
97
Jan, St. -, Den Bosch
Jans(soen)
198
- Adam
198
- Adriaen -, schepen van Z-V-Bl.

Jans(soen) (vervolg)
93;128
_ Adriaen
194
- Anna
135
- Anneke -, alias Vlas
96
- Dierick
131
- Frans -, secr. van de
dingbank Z-V-Bl.
194
- Gerit
196
vorster
- Hendrick
95-96;127-129;132;
- Hendrick
134-135
135
- Jacob
91;94;96-97;131;
- Jan
135;194;197
191
- Jan -, alias Wan
114
- Jan Henrick
96
- Jan Lijbrecht -, alias Deenen
104
- Jan Rutgher
91;130
- Jenneke
93;95;127;192;197
- Joost
128-129;132-133;191;
- Cornelis -,
194-196;198
schepen van Z-V-Bl.
128;134-135
- Lambert
130;136;191
- Lijbrecht
96;98
- Marcelis
93
- Mariken -, e.v. Hendrick
Hendricks van Aichen
93
- Mariken, e.v. Gerit
128
- Pauwels
136;194
- Peeter
131
- Peeter -, schoolmeester in
Den Bosch
94
- Rut
104;106;108;110;112;
- Rutgher
114-115;121;123;125
163-164
Thomaes Gielis
schepen van Oi.
131
- Wilbort
135
- Willem
146
Joachims Camp, top. B.
39;184
Johanna, hertogin van Brabant
7-8
Jonckbloet, N.N. -, notaris
Jooris
96;131
- Goyaert
95-96
- Roeloff
Joosten
95
- Anthonis
- Geeraert -, schepen van Z-V-Bl. 93
192
- Gerit
93
- Jan
132
- Nelis Jan -, schepen van
Z-V-Bl.
12/
- Willemken
8')
Jorisgasthuis, St. -, Oi.
1
Joriscollege, St. -, Eindhoven
72;74;/1,
Juetensoen, Jan
Caevel, D. -, notaris
Kakebeeke, A.D.
Kampina

Campinia
27-28;35;62-63;198
Camps, H.P.H.
53-54
Casteren
141-143;192
- Mercelis van
130
Castilië, koning van
166
Katharina, St. -, kerk te Eindhoven
104
Katharinacollege, St. -, Eindhoven
13
Catwijc(k), Willem van -,
65;80;82-83;
president - schepen
104;106;108
van Di.
Kempen
16;41
Kempenland
- kwartier
9-10;19;114
- museum
14
- oudheidkundige kring
13
- streekorgaan
31;34-35
Kerkhof, herdgang
73;81;83-84;117;205
Kercke, top. Zo-V.
94
Kerckewech, top. Zo-V.
94
Kerckoerle
53
- Dielis Jans van
145
- Jenneken, wed. Dielis Jans van
145
Kerckstraat, top. Zo-V.
195
Keulen (Colen)
104;107;160;162;177-178
Keijsers
- Arnt Jan
70
- Jan Jan
70
Kien, P.R. -, secr. van Eindhoven
4
Klaassen, W. -, streek22;25-26;28
archivaris
Claes(soen)
- (Aert)
104;106
- Hen(d)rick
104;106;197
- Jan -, schepen van Z-V-Bl.
193
- Jan
133-135
104;106
- (Jasper)
- Matijs
194
- Peeter Arien
149
Cleerdin, V. -, griffier
20
Klein Ackerken
- top. B.
149
- top. Strijp
97
Klein Beemdken, top. Strijp
97
Klein Boogartken, top. Strijp
97
Klein Eindhoven, top. Z.
198
Klein Eindhovensestraat, top. Z.
193
Kleine Beerse Dal
139
Kleijnenbreughel, Henric
144
Geraerts van
luijstermans Horst, top. B.
145
Knegsel
46;84;194
- Jan Janssen van
134-135
•nippenberg, W.
181
radde, St. -, secr. van Eindhoven
4;6
onincx, Lambert Henricx
146
(Jolen, Willem Pauwels
93;197
unlhoff, top. Zo-V.
194
pnpelstraat, top. B.
147
ppens, J.A.
56
oi melis N.N.
193

Cornelis(sen)
- Geerit
94
- Gelinck
191
197
- Gerard
- Cornelis Jan
195
- Marcelis
132
- Pe(e)ter
129;195
Corre, top. Zo-V.
196
Corstiaens (Corstens)
- Jan Hendrick
192
- Jan Peter
147-148
Cort, Wouter de
183;189
Cort Aerts Bocht, top. B.
144-145
Corten Dijck, top. B.
145
Korvezee, mej. E.H. -, rijks20
archivaris van Noord-Brabant
Couwenberg, J. -, raadslid van V-M. 47
Kreitsberg, top. Zeeland
142
Cremers(soen)
- Ghijsbert Gielis -, schepen 163-164
van Oi.
- Jan die
179-180
Croelen, Hans
97
Crom, de
- Aert
kannunnik
117
- Bartholomeus
104;106-108
priester
- Henric Meeus -, schepen
66
van Oi.
Cromstraat, top. Zo-V.
130
Kromven, top. Middelbeers
141
Kroon, de -, genealogische
152-155
gegevens
Croonenburgh, van
- Adriaen
146
- Hillegonda Adriaen
146
Croije, ter
- Arnoldus -, secr. van Di.
206
- Elisabeth
206
Krijn Driesken, top. Z.
192
C.R.M., ministerie
21-22
Curteribbe, Godfried
53
Cuijper, de
zie Henric van den Lair
Kijffacker, top. B.
146
Laeck, Andries Artssoen van den
177
Lair, Henric van den -,
110
alias de Cuijper
Laerhoven, Arnd van
182-183;189
Lage Haansberg, top. Gilze
141
Lage Mierde
16
Lambrechts(soen) (Lamberts)
- Aert
131
- Jacob
195
- Lambrecht
70
- Mateus
195
- Meesken, e.v. Lambrecht
195
131
Landelijke Kring van Gemeente
22
en Streekarchivarissen
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Langen Ecker, top. Zo-V.
142
Langenberg, top. Boxtel
95;192
Langendijk, top. Z.
35
Langs Aa en Dommel,
streekarchivariaat
142
Langven, top.
Lathouwers
131
- Aert
96
- Jan Aert
96
- Mariken, e.v. Jan Aert
131
- Maijke, e.v. Aert
20
Latijnse School, Oi.
Laureijssen (Lavreijsen)
91
- Aert
194
- Bertien, e.v. Daniel
194;197
- Daniel
195
- Jan
91
- Corstiaen
97;193
- Willem
97
Leegen Beemd, top. Z.
77-78
Leemans, Steven
104;106
Leend, Willem Artssoen van -,
deken van 01.
170
Leeu, (Daniel de ) -, schepen
van Di.
188
Lecké, H.
Lemmens
130
- Jan
130
- Peter Jan
148
Lenaerts, Rut
zie Jan Peters
Lenneshovel
Hanscomekers
114
Lepelmekers, Willem Ghijsbrecht
Leunus
129
- Dries
129
- Leunus Dries
129
- Lijsken, wed. Dries
Leuven
196
- Jan van
194
- kapittel van
84
- universiteit van
132
Lichtstraat, top. Zo-V.
141-142;193
Liempde
188
Lieshout, N.N.
121
Lievelt, Jorden Anssemsoen
van -, schepen van Di.
205-206
Lievevrouwenkerckhoff
(Livrouwenkerckhoff), 01.
185
Lind, Oisterwijk
Lippen
94
- Dierick
96
- Ida
96
- Jan
94
- Margriet, e.v. Dierick
142
Lith
134
Locht, top. Zo-V.
Lombaerts
192
- Aerd
192
- ( Wouter)
97
- N.N.
132
Loop, top. Zo-V.

4
Losecaat, A. -, 2e secr. van
Eindhoven
zie Henrick Goijaerts
Lubber
van Ghinhoven
Lucas(zoon)
69;71
- Rombout
188
- W.
97
Luent, top. Z.
Luppen
77
- Gerit
159;161
- Wouter
114
Lutelaer, Rolof Roefs van
16;198
Luijksgestel
96
Lijbrechts, Jan
Lijshout, van
127
- Hendrick Roeloffs
127
- Roeloff Hendrick Roeloffs
141-142
Maas, rivier
142
Maastrichtseweg (straat), Boxtel
14
Mandos, H.
Marcelis(sen)
95
- Jacob
192
- Jan
95
- Jan Jan
97
- Joost
91
- Neel
95
- Peeter
192
- Willem
112
- Wouter Gijsbrecht
115
Mariakapel, OI.
104
Marien, Jan
142
Mark, rivier
149
Marschacker, top. B.
Martens
149
- Henric
150
- Margriet Aert Henricx
Mastelmaker
128
- Hildeken, wed. Wouter
128
- Wouter
Matheus(sens)
195
- Andries
113
- Andries Hendrick
(- van Eindhoven)
195
- Dierick
97
- Joost
195
- Catelijn
104;107
Mathijs, St. -, Trier
Mathijs(sen)
118
- Jan Goijaert
128;132-133
- Jenneke Pauwels
94
- Mathijs
128
- Pauwels
41-48;96;179-180
Meerveldhoven
192
- Tafel van de H. Geest
95
Meeussen, Alit
19;37;39
Meierij van 's-Hertogenbosch
9
Meierijsche Courant
77
Mels, Jan

Mengelen
- Arnt Jan
110
- Rutger Jan
110
Mensfoort, top. Eindhoven
142
Merode (zie ook Van Petershem)
- Jan
84;172
- Johan I
172
- Rijcalt
169;172
- Richard III
182;185
- N.N.
64;69;80;173
Metser, familie de
117
Meulen, A. van de
62
Meijel
142
Meijenbraeck, top. B.
145
Michiels(soen)
- Dirck
77
- Heijlken
93
- Jan
96;131;193
- Judith, e.v. Jan
132
- Peter
96-97;193
Middelbeers
141;184
Mierden, L. van der
62;103
Mikkers, W. -, raadslid van V-M.
42
Microcenter Valkenswaard
25
Mispelacker, top. B.
145
Moel (Haubraecken), Henrick
80;82;
schout van Oi.
114-116;118
Moergestel
172;183;190
- schout van
108
Moesbroecken, top. B.
145
Mol, Jan
78
Molder, Peter de
145
Molenacker, top. Z.
95
Molenstraat
- Oi.
205-206
- Z.
95
Molenwech, Z.
197
Mombaerts
zie Anthonis Adriaens
Momber (Mommer), die
- Aernd
77;79-80;116
- (Bertolo)meus
64;66-67;116;121
- Gerit
117-118
Mommerts, A.R.M.
13
Monicken Beempd, top.
195
Monincx Steechde, top. B.
146
Muggenhool, top. Z.
94;97;196
Mijnneboets, Laureijs
80
I; instenbest, herdgang
147
I( rlerland
16;22;34;139
ii mierwetten
108
'Hen Beempd, top. B.
147-148
Ivtersel
139
,
vens(soen)
Dirck Goossens -,
110;112;161-164;
president-schepen
169-170;172;
van 01.
174-175;182-183;189
possen
172
I lil iiw Erff (Heijcamp), top. B.
144;149
iii.uwe Heide, top. B.
141

Nieuwen Acker, top. B.
144;146
Nieuwen Camp. top. B. 145;147;149-150
Niclaes(sen)
- Jan -, schepen
129-130;195;197
van Z-V-Bl.
- Peter
193
Noord Brabant
16;24;30;32;141-142
- college van G.S.
17-19;42-48
- gouverneur van
7
- commissaris van de
9-10;14;20
koning(in)
- rijksarchief
13;21-22
- rijksarchivaris
9-10;12;21-22
Noord Kempenland,
16;19;22;24-26;
streekarchivariaat
28-32;34-35
Notel, herdgang
77;145
Nooijen, H. -, weth. van Oi.
20
Noijen, Johanna Maria Baptista -,
208
wed. Johannes Martinus van Esch
Nuenen, heer van
zie Floris van Eijck
Oerle

19;21;26;39;41;46;53-54;
56;58;92
- Berta van
53
- heer van
92;194;
zie ook jr. de Borchgraeff
Oerle-Meerveldhoven,
21-22;25
schepenbank
Oerlevelt, top. Zo-V.
136
Oemen, Wouter Jan
166
Oirschot
passim
- Tafel van de H. Geest
182
Oost- West- en
zie de Beerzen
Middelbeers
Oostelbeers
46
Oostenrijk, keizer van
6
Oostenrijkse Successieoorlog
5
Oosterhout
141
- streekarchivariaat in de Kring
16
Oesterwijk
27;141;181-185;189-190
- kwartier
16
Oranje, prins van
4-5
Os, van
- Goijarden Grotarts
121;123;125
- Jan -, schepen van Oi. 121;123;125;
169;171;173-174;176
Oss
39;142
Otten, Frans
195
Oude Hoffstadt, top. Z.
134
Oude Slot, museum
28
Oude Veste, top.
195
Ouden Camp, top. B.
149
Oudenhoven
- J. van
56
- zie Audenhoven •
Overa
141
Pailliaert, top. B.
Pallas van der Sterre, jr. Jan

144
127

- 12 Pauwels(soen)
110-112
- Augustijn Willem -,
alias Ansem
133;195
- Frans
92
- Geertruijd
133
- Hendrick
113;131;194;197
- Jan
92-98;127-128;
- Michiel -, schepen
134;197-198
van Z-V-Bl.
92
- N.N.
16
Peelland
Pe(e)ters(soen)
92;132-133
Aert
134
Alit
91
- Anneke
133
Antonis
133
Ariër]
131;136;195
Dierick
133-135
- Geeraerd
195
- Hendrick
72
- Henrick Bliecx Henricx
96-98
Heijlwich, wed. Michiel
131
Jacop
92;118-120;133-135;194
Jan
91
- Jenneke, e.v. Wouter
195
Jenneke
195
Catelijn
129;132
- Cornelis
97
Mariken -, wed. Jan Janssen
96;98;193
Michiel
136;194
- Pauwels
128
- Peter
193
- Rut
129
- Tonisken
129;133-135
- Willem
91
- Wouter
136
- N.N.
77-79
Pennincx, Jan Willem Henrick
zie ook Merode
Petershem, van
67
- familie
124;175
- Danel
169;171
- Jan Wencelijn
64;66;169-172
- Wencelijn -, kanunnik
174-175;177;179
- Wilhern -, priester
188;190
- heer van
20;37;64;69-70;
Petrus, St. -, Oi.
72;115;169
69;73;77;81;104-105;
Petrus en Paulus,
122;170
St. -, Rome
14
Peijnenburg, J.
197
Pompen, Goijaert
Postel
53-54;91-92;136
- abdij
53-54
- heer van
69
Potlepels, Jan
26
Pronk, F.J.
Raeijmaeckers Beempd, top. B.
Rechtestraat, Eindhoven

145
12;14

Renesse, C.D. van -, secr.
van Eindhoven
Rester, top. Zo-V.
Reusel
Reijnders, Jacob
Riethoven
Rincven, top. Zo-V.
Robillart
- Jan Nataels

4
136
16
192
16
134
169;171;173

173
- Natael -, kanunnik
Roefs(soen)
163
- Peter Peter
163
- Willem Peter
72
Roelenszoon, Henric Dierick
19-20;25
Rogier, J.P. -, streekarchivaris
119
Rolofssoen, Dirck Jan
69-71;73-74;77;79;81;83;
Rome
104-105;107;110;113;115;
117-119;112-124;160;
162-163;165;167-168;
170-171;175;177-178
Ro(e)ver, die
106-108
- Bartholomeus
104;106;108
- Gheerlic -, rector
van Hooidonk, past.
van Beringen
104;106
- Gheerlic -, schout van
Moergestel
149-150
Rostacker, top. B.
149
Rot, 't -, top. B.
146
Rouw Sonderen, top. B.
141
Rouwven, top. Wintelre
zie Jan van Geldrop
Rovers
205
Roij, Adriaentje Peters de -,
wed. Henrick Bartels van
Esch
148
Ruelens Hoff, top. B.
Rutten
93
- Daniel
195
- Jan
196
- Jan Peter
196
- Rut
97
Rijacker Dries, top. Strijp
141
Rijen
56
Rijken, C.
84
Rijkers, Liesbeth
141
Rijsbergen
188
Rijsinge, N.N.
Rijthoven
4
- Peter -, secr. van Eindhoven
94
- Hendrick Pauwels
Saint Antoine-en-Viennois
Salrotten, top. B.
Zand Oerle
Sande, van de
- Henrick

73-74
145
53
118

Sande, van de (vervolg)
- Jan Henricssoen
113
- Joost Mateuszoon
97
Sancta Ursula, huis te Eindhoven
12;14
Santiago de Compostella
73-74;170-171
(Gallicië, Sallicië)
173
Sasse van Ysselt, A. van
62
Savendonk, top. Schijndel
141
Scheecken, top. B.
145-146
Schelde, rivier
6
Schellens, Peter Ariaens
127
Schepers Streeck, top. B.
144
School, top. B.
144
Schoonberg, top. Boxtel
142
Sc(h)oet
- Peter van den -, schepen
70
van Di.
- top. Zo-V.
130;194
Schootacker, top. Zo-V.
130-131
Schouw, Jan -, secr. van Di.
206
Schutjes, L.H.C.
56;83
Schijndel
141
Zeegers, A. -, secr. van Eindhoven
10
Zeeland
142;167
Zeelst
21;26;41-46;48;132;134;
178-180;192-194;196-198
Arnt van
180
- Tafel van de H. Geest
134
Zeelstse Heide
41-47
Zegenrode, top. Boxtel
141-142
Selissen (wal), top. Boxtel
142
Sestersaet, top. Zo-V.
131
Simpele, Peter Aerts de 129;132;134-135
Sint Anna en Sint
zie Beelaertshofje
Oda, hofje van
`;int Joost op Zee
73-74;116
int Lambertus
117
int Michielsgestel
142
int Odulphusweijke, top. B.
145
',int Oedenrode
39;105;107;109;173
icaubroeck(x)
- familie
117
- Danel Aert
78
- Henrick
116
- Henrick Danel
77-79
',I•iip man, Herbart
120
',Iiii(acker), top. B.
144-145;149-150
inedts(soen)
- Henric Jan
104;106
Maes Jan
114
',metsers, genealogische gegevens
87-90
J.P.W.A. -, rijksarchivaris
20-21
van Noord-Brabant
.1. -, raadslid van Zeelst
42
1. Th. -, burg. van Eindhoven
7
niililc ers, Ferdinand
37;184
• .1 l ei i(soen) (ook Snellaerts),
163-164
I 'eter Gielis -, president-schepen
van Oi.

Snepscoet, Henric (Thomaes65;170
soen) -, schepen van Di.
Sceacker, top. Z.
194
Soehngen, Jan
206
Someren, Peter van -,
169;171;173
Son en Breugel
35;105;107;109
Sonderen, top. B.
144-145;149
Zonderwijk
46;91-94;129-130;
132-135;191;194-196
Sooterbeek
97
Spaanse Successieoorlog
5
Spinolaschans, Terheijden
142
Spismans
- Goijaert Goijaerts
69;71
- Willem
69
Spoordonk, herdgang
78-79;163;183;
185;189-190
Sprenk, top. Gemert
142
Spijcker, Jan vanden
148
spijckersbunder, top. B.
148-149
Staessen, Jan
94
Staten-Generaal
5
- Eerste Kamer
19
Staijacker, Rutger vanden
121
schepen van Di.
Stedelijk Van Abbemuseum
13
Steencuijlen, top. B.
149
Steensel
160
Steenvoort, top. Beers
184-185
Sterre, Henrick van de -,
192
schout van Eindhoven
Steijmans, Hendrick Peeters
95
Stillen Beempd, top. B.
146
Stockacker, top. Strijp
97
Stralen, Jan Jansen van
93
Straeten, Henric van der
104
Straten, herdgang
117;162
Stratum
4;6;9-10
Stratumsedijk, Eindhoven
12
Streekbelangen, weekblad
29
Streep(ken), top. B.
93;147
Strijp
4;6;9-10;98
- Jacop Henrickssoen
121;161-162;
van -, schepen van Di.
165-167;
182-183;189
- Tafel van de H. Geest
98
Strijpse Heide
45
Zuid-Oost Brabant, 16;21;28;30-32;34-36
streekarchief
Surmont
135
- Rijnder
197
Zuijlichem, D. van -, notaris,
4
secr. van Eindhoven
Swanenburgh, Henrica -, wed.
206
Arnoldus ter Croije
Zwartbroek, top.
139
Sijkens
- Jan Claes
110
- Jordaan Claes
110
Sijmons(soen)
- Hendrick
131

- 13 Sijmons(soen) (vervolg)
- Claes Peter
- Mariken
- Willem
Taterbeecke, Aert van
lauwer, top. B.
erheijden
T(h)omas
- Aert Henrick
- Hendrick
- Jacob
- Marie
- Ruth
Thijssoen
- Henric
- Henric Henrics
- Wouter Wouter
Tichelt (Rijsbergen)
Tielemans
- Abraham
- Jacop -, schepen
van Z-V-Bl.

110;112
92
92
113
148
142
196
132
193
132
148
70
69;71
104;106;110-112
141
198
93-94;128-132;
134-135;191;
194-196;198

Tielens
197
- Adriaen Willems
197
- Catelijn, wed. Adriaen Willems
Tilburg
30
- archief dienst
24
- restauratie-atelier
14
Tongelre
165
Toirken, Peter Peter
Roefssoen van den
14-15
Tops, A. -, gemeentearchivaris
van Eindhoven
142
Treurenberg, top. Deurne
94
Tricht, Tonis Anthonis van
104;107;113;119;160;
Trier
163;165;177-179
149
Truijenacker, top. B.
145
Truijenbocht, top. B.
zie Goijaert
Tulden
Henrick Aleijten
42
Tuijll van Serooskerken, baron
Uden
Uepen, Michiel van
Utrecht, rijsuniversiteit
Utrechts Dagblad
Uijenbraecken, top. B.
Uijlenborch, klooster te Den Bosch
Valkenswaard
Velde, van den
- Dirck Corstiaens
- Rutger Willemssoen
- Rutger Rutger Willemssoen
- Wouter

142
92
27
9
147
192
16
166
165
166
65;70

- 14 94;196
16-17;19-26;28-30;34;
41-48;58;92;135
194
- Tafel van de H. Geest
21;26;41-48
Veldhoven-Meerveldhoven
22
Veldhoven-Zeelst-Blaarthem,
dingbank
29
Veldhovens Weekblad
41-47
Veldhovense Broek
56
Velthoven, H. van
Ven(ne)
- Aert Thomaessoen 105-106;110;112
van de -, schepen van Di.
114-115;121;
Henric van den -,
123;125
schepen van Di.
111
- Henric Willems van den
147
- Willem Arts van de
147
- top. B.
142
Venrode, top. Boxtel
179
Verbeeck, Henrick
24
Vereniging van Archivarissen
in Nederland
182-184;188-189
Vereijk, Artken
Vercoijen
128;135
- Alit, wed. Dierick Peeters
128
- Dierick Peeters
144
Verrenbest, herdgang
Verrooten
148
- Lijsken, wed. Willem Anthonis
149
- Willem Aerts
148
- Willem Anthonis
Verschueren
14
- J.M.Th.
178
- W... Janssoen
193
Verschuijl, Aert
16-17;46;139
Vessem
54
Vest, Oerle
13
Visser, W.J.A. -, gemeentearchivaris van Eindhoven
149
Vlamerschot, top. B.
zie Anneke Jans
Vlas
142
Vleut, top. B.
zie van der Vloet(en)
Vleuten, van der
148
Vleutjen, top. B.
148
Vleutstraat, B.
Vlierden, van
167
- familie
64;66-67;70;77;
Danel -, president79-80;82;104;106;
schepen van Oi.
108;121;124;174-176
165;167;169;171;173-174;
- Jan
176-177;179
92
- Willem
Vlo(e)t(en) (later Vleuten), van der
160
- familie
148
- Aert Thomas
76;78
- Adriaen Wilhemssoen
159
- Gielis Gielissoen
64
- Goijaert
165-167
- Jan Henrick
76
- Jan Janssoen

Veldecker, top. Z.
Veldhoven

Vlo(e)t(en) (later Vleuten), van der (vervolg)
- Jan Wilhemssoen
76-77;79
- Jorden -, schepen van Oi.
160
Volder (Volressoen), Henrick
80-82
Jan de
Voorstsonderen, top. B.
145
Voortbeempd, top. Zo-V.
136
Vos van Beerse, familie
83
Vos(soen)
- familie
117;123-124
- Adriaen -, schout
117;123-124;
van Oi.
165-167;169;171;173;177
- Henrick -, kanunnik
118
- Jacob Jorden
120;122-124
- Jan Wilhem -, schepen
72;74;76
van Di.
- Jorden
120-121;124
- Marie -, e.v. Danel van der
173
Ameijden
- Willem -, schepen van 01.
77;79;80
- Willem -, schout van Oi.
166
- Willem Willem
80
Vreijssen (Wreijsen)
- Arnt
179
- Jan
94
- Jan Willem
134
- Lemmen Lawreijs Gerits
159
Vroom en Dreesmann
14
Vrouwkens Acker, top. B.
149
Vrijthof, Di.
205;209
Vught
117;141
Waalre
16
- Jacob Diericx van
195
Waalwijk
- archiefdienst
30
- zie Dirc van Ellaer
Waerden, van der
- familie
178
- Henrick Michielssoen
177
- M. -, gemeentearchivaris
12-13
van Eindhoven
- Michiel
178
- Michiel Michiel -, priester
178
Won
zie Jan Jansen
Weert, van
- Goijaert Goijaerts
70-71
Henric -, schepen van Di.
70
Wi -,telbeers
16
Wi .,I.erhoven
16
aernaert Geeraerts van
198
Wei jer, Jan de
72
i jerdries, top. Z.
194
W~ijurke, top. Oe.
54
Wil .ricx
I ienricksken Jacob
196
Jan Jacob
196
Wflhnrts
Aert -, schepen van
92-93;96;98;
/-V-B1.
127-128;197

Wilborts (vervolg)
- Dingen
95
Wilden Acker, top. B.
146
Wilhelminakanaal
142
Willems(soen)
- Aert -, schepen van Z-V-Bl.
97
- Anthonia, wed. Hendrick
196
- Anthonis
132;191;194
- Bartholomeus
97
- Ceeraerd (Gerit)
3
1
9
7
9
- Hendrick
92;94:194
- Henric Bliecx
72
- Heijlken Willem
127
- Jan
92;196
- Corstiaen
92
- Mariken
92
- Peeter Henric Jan
97
- Rutger
182-183;189
- Tonisken, wed. Hendrick
196
- Willem
127;133
Willem Hendrick
198
- Willemke Antonis -, e.v. 129;132;191
Cornelis Peeters
Wilsenaken
67;70-71;73-74;81;83;
113;122;124;126;162-163;
165;175;177-178
Wintelre
141
Wit, de
- A.J. -, burg. van Z.
43
- Jan
119
Witt, J.B. de -, notaris, secr.
4;6
van Eindhoven
Woensel
4;6;9-10;13;142
Wolf, Jan de -, schepen
78-79-82
van Oi.
Wolfaert, N.N.
188
Wouters(soen)
- Heijlwich, wed. Joost
96
- Jan -, schout van Geldrop
179
- Jan
136
- Jenneken
149
- Joost
96
- Matheus
91-92;94;135;191
- M. -, secr. van Eindhoven
4
- Peter -, schepen
91-92;94;97;129;
van Z-V-Bl.
132;191;197
- Rut Jan
196
- Wouter
93;197
- Wouter Thonis
114-115
Wreijssen
zie Vreijssen

- 31 Het achterste tusschen de dijcken, 2 lop.
Het Laer, 11/2 lop.
Nijeuwen camp van Joost Corstens, 1 lop. 21 roijen
Het 3 part in twee veldekens, 2 lop.
De halff dries eghde, 2 lop.
Drije achtste deel in Douens deecken, 1% lop.

-1
-0
-0
-0
-0
-0

-6
19
18
14
15
16

12
-8
-8
-8
14
14

-9

11

12

-3
-1
-1
-1

10
-3
-8
13

14
-0
-8
14

-7

16

-4

-6
-0
-0
-0

14
16
10
17

-8
14
-0
-8

-8

18

14

-1
-0
-4
-1
-0
-0
-0
-1

-8
19
14
18
16
-9
-8
18

14
-8
14
-8
14
-8
-8
14

12

15

-8

1

10

12

-2

13

4

fol. 43
Bartholomeus Gerits Verhoeven
Huijs ende aenstede, 5 lop. 7 roijen
Pelmanneken, 3 lop. 22 roijen
Den halven nijeuwen camp, 2 lop. 32 roijen
In d'aenstede inde Vleutstraet, 2 lop. 38 roijen

Goort Geraerts vander Laeck
Huijs ende aenstede, 141/2 lop.
Het Weerlant, 1 lop. 11 roijen
Het 3 deel inden langen beempt, 2 lop.
Het Bosch veltjen, 3 lop.

fol. 43 vo
D'erffgenaemen van Jonker Rogier van Broeckhoven
Den Sijtaert, 2% lop.
Het Weerlant, 1 lop. 17 roijen
Inden Eijck acker, 6 lop. 8 roijen
Inde Schael, 3 lop. 3 roijen
De halff coeijweijde, 3 lop.
De halff Pertsweijde, 3 lop.
Het halff Bosserken, 11/2 lop.
Inde Scheecken, 6 lop.

Jonker Rogier van Broeckhoven
Den Dorpelen beempt, 5 lop.
45
Mr. Geerlingh Ruijs
Iluijs ende aenstede, 3 lop. 36 roijen
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- 32 Coolhoff ende lant daeraen gelegen, 1 lop. 15 roijen
De halff Schael, 6 lop. 5 roijen
Het Laer ackerken, 2 lop. 4 roijen
Eijck acker, 3 lop.
Den Scheeijck ecker, 5 lop.
Den Rispendonck met een beemptjen, 5 lop. 30 roijen
Calverweijken, 1 lop.
De coeijweijde, 4 lop.
Driesken ende Capelen, 25 roijen
Inden Dorpelen beempt, 11/2 lop.
Schelraventjen, 2 lop.
Besserken, 1 lop.
Den halven beempt inde Scheecken, 6 lop.
Het halff heijvelt, 7 lop.

-0
-3
-1
-2
-3
-2
-0
-1
-0
-0
-0
-0
-2
-3

17
16
-9
-1
-8
12
10
-1
-3
-7
12
-7
16
10

-0
10
-0
-0
-2
-2
-0
-4
12
-8
-8
-8
14
-2

26

-6

10

0

-8

14

-3
-2
-0
-1
-1
-0
-0

10
19
18
-8
-0
10
-7

-0
10
10
12
-0
-0
-8

10

14

-8

1

-8

4

-2
-0

-7
15
-

10
-8

-0
-0

-2
19
-8
-8
15

14
-0
12
-0
-0

4

13

10

-2
-0
-2
-1
-0

19
18
12
-4
18

-4
-8
-4
-2
-4

-8

12

-6

fol. 47 vo
Mathijs Janssen van Doormaelen
Huijs ende aenstede, 5 lop. 36 roijen
Den grooten acker, 4 lop. 28 roijen
In d'aenstede van Henrick Anthonis, 11/2 lop.
Inden ouden camp van Willem Anthonis, 2 lop. 8 roijen
Den halven nijeuwen camp aenden baen, 2 lop.
Het 3 deel inden langen beempt, 2 lop.
Het 4 part in Henrick Anthonis coeijweij, 1 lop.

Den halven Bester acker, 2 lop.

Jan Lamberts van Creijlt
-2
-1
-3
-0
-1
-2
-1
-0
-0
-1
-0

10
14
-4
18
-9
-3
-1
15
16
-3
10

-6
-4
14
-8
14
-2
-4
-0
-8
12
-0

-1

17

14

18

-5

-6

fol. 47

fol. 49
De twee kijnderen Henrick Anthonis Verrooten
Huijs ende aenstede, 3 lop. 10 roijen
Den halven camp neffens de baen, 1 lop. 29 roijen

-3

-8

Henrick Jan Dijrcx
Huijs ende aenstede, 1 lop. 20 roijen
In d'aenstede van Henrick Verroten, 1 lop. 20 roijen
Inden ouden camp, 2 lop. 8 roijen
Iet 4 part inde coeijweijde, 1 lop.
Int Schelraventjen, 3 lop.

-1
-0
-

-

Ibl. 49 vo

Christina, weduwe Dijrck Goorts Hoppenbrouwers
Huijs ende aenstede, 2 lop. 14 roijen
Het 4 part inde Schael, 2 lop. 41 roijen
Den Dorpel acker, 4 lop. 35 roijen
De halff Perts weijde, 2 lop.
Inde grooten scheeck, 3 lop.
Het halff heijvelt, 8 lop.

Vijerde part inde coeijweijde, 1 lopensaet

Jan Henric Verrooten

fol. 45 vo
Huijs ende aenstede, 3 lop. 34 roijen
Dorpel acker ende 2 cleijn drieskens, 2 lop. 3 roijen
Grootacker met de groese, 4 lop. 46 roijen
Halff nijeuw erff aenden baen, 2 lop.
Dijrck Speecx bochtjen, 2 lop. 6 roijen
Vleutschen acker, 3 lop. 8 roijen
Het weijken bij thuijs, 2 lop.
Den heuvel inden Haegh, 7 lop.
Coeijweijde van Dijrck Neelkens, 3 lop.
Het halff Seelsteren, 3% lop.
Het 3 deel inden langen beempt, 2 lop.
Het halff lant ende weijde in Christijnen coeijweijde,
6 lop.

Gebruikers van Henrick Anthonis Verrooten

kutger Aertssen de Leest
-1
-1
-3
-0
-1
-3

14
18
-4
10
-3
10

14
14
14
12
14
-6

12

-3

10

Iluijs ende aenstede, 4 lop.
Coeijweijde aen thuijs, 2 lop.
Inde Vijer lopensaeten, 4 lop.
lk hoff streep, 1 lop. 35 roijen
I )r. halff diepsteechde, 2'/2 lop.
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Mericken, dochtere Henrick Anthonis Verrooten
In Henrick Anthonis aenstede, 35 roijen

0

8

14

fol. 51

De donck, 4 lop. 10 roijen
Den nijeuwen camp, 4 lop. 4 roijen
Jan Sijmons camp, 4 lop. 47 roijen
Het Weijbroeck, 14 lop.

Henrick Janssen Verhoeven
Huijs ende aenstede, 1 lop. 19 roijen
Lant in d'oude campen, 1 lop. 13 roijen
Den Grimmis, 1 lop.
De Grimmis van Jenneken Verhoeven, 1 lop.
Het halff cleijn campken, 11/2 lop.
De campkens, 2 lop. 22 roijen
Het Bosch eusel, 11/2 lop.
Het Schelraventjen, 1 lop.
De Haegh, 5 lop.
Aenstede van Wemmers, 4 lop. 10 roijen
Inde Vijer lopensaeten, 3 lop. 42 roijen
In Jan Gedan campken, 21/2 lop.
Dorpel ackerken, 36 roijen
Nijeuw erff aenden molen, 4 lop. 20 roijen

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

-2
16
12
12
15
12
-9
-8
11
16
10
-4
-9
-0

-8
-6
10
-8
10
10
14
-8
-0
10
12
-4
-8
-0

17

-2

-8

-1
-1
-1
-6
-0
-3
-2
-1
-0
-1
-0
-0
-0
-2
-0

18
-3
-4
12
15
-3
18
-8
10
12
17
15
-7
-6
12

14
12
10
-6
14
14
14
-8
-0
14
-8
-0
-8
14
14

26

-9

-6

6

19

8

fol. 51 vo
Anthonis Willem Hoevens
Huijs ende aenstede, 1 lop. 12 roijen
Inde Vijer lopensaeten, 1 lop. 38 roijen
Dorpel acker, 1 lop. 41 roijen
Grooten ouden camp, 9 lop. 38 roijen
Den camp daerachter, 2 lop.
Grooten nijeuwen camp, 7 lop.
Camp bij Jan van Delft camp, 4 lop. 20 roijen
Den Paersacker, 2 lop. 5 roijen
Den hoeven camp, 11/2 lop.
Camp achter Joorden Goorts camp, 3 lop.
Den dries opde donck, 11/2 lop.
Een veltjen inde Schaepsbunder, 11/2 lop.
Inde Cruijsbeempt, 2 lop.
Cleijn seelsteren, 4 lop.
't driesken achter Jan Gedan, 1 lop.
fol. 53
Pauwels Sijmon Collaerts
Huijs ende aenstede, 9 lop. 2 roijen

-2
-2
-2
-3

17
-3
12
-4

14
14
10
-8

17

18

-6

-1
-2
-2
-2
-0
-1
-3

-3
-6
15
10
15
-8
15

-8
12
-0
-0
-0
12
10

14

14

10

-4
-2
-1
-3
-2
-0
-8
-0
-0
-1
-1
-1

18
-2
-8
10
14
19
19
-8
-8
16
12
-4

-8
14
-8
-4
14
-8
-8
10
-8
14
14
14

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

17
-7
-2
-2
15
15

-8
-0
-8
-8
14
14

38

-5

-0

Henrick Jan Santegoets
Nijeuw erff tusschen de dijcken, 2 lop.
Raessen bocht, 3 lop. 19 roijen
De Bocht achter Ruth Peters, 4 lop. 12 roijen
Den Riel, 4 lop.
Het 6 deel inde grooten Rover, 2 lop.
Hulskens beempt, 31/2 lop.
Den blaecken beempt, 10 lop.

fol. 53 vo
Jonker Rogier van Broeckhoven oft sijnen gebruikers
Huijs ende aenstede, 6 lop. 24 roijen
Inde Vijer lopensaeten, 3 lop. 7 roijen
Int heijstreepken, 2 lop,
Inden heijcamp, 5 lop. 8 roijen
Den acker opde Vleutstraet, 4 lop.
Dorpelacker, 1 lop. 26 roijen
Het nijeuw lant, 13 lop. 11 roijen
Clever van lant laeten liggen, 1 lop.
Coeijweijde inde Schelraeven, 3 lop.
Den Borstel, 41/2 lop.
De Steenputten, 3 lop.
De Haegh met een driesken, 2 lop.
Een veltjen aen tnauwlant met de canten, 1 lop.
30 roijen
De 4 cleijn veltjens daerbij gelegen, 6 lop.
Den Besser, 3 lop.
Den halven Spijckers bunder, 21/2 lop.
I,angen Borchgraeff, 3 lop.
Clever van lant laeten liggen, 2 lop.
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HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW

VOORKOMENDE TOPONIEMEN EN STRAATNAMEN.

III.

Gegeven worden die toponiemen en straatnamen, die niet voorkomen op voorgaande folio's in dit verpondingsregister (zie daarvoor CAMPINIA XI, blz. 148-153 en
XII, blz. 144-151).

48. VRIJTHOF 5 (sectie F 2645)

Aert Croonenburgh beemptjen
Baen
Besser(ken)
Bester acker
Bochte
Borchgraeff, Langen
Borstel
Bosch eusel
Bosch veltjen
Dijrck acker
Dijrck Speecx bochtjen
Dorpel acker(ken)
Dorpelen beempt
Douens deecken
Eijck acker
Ghijsken
Goort Gerritsen dries
Grimmis
Gunteslaer
Haegh
Haubraeckens acker
Heijcamp
Heijrnen camp
Heijstreepken
Henrick Anthonis coeijweij
Hoeven camp
Hoff streep
Hulselackerken
Hulskens beempt
Jan van Delft camp
Jan Gedan campken
Jan Jan Henricx beemptjen
Jan Sijmons camp
Jenneken Verhoeven grimmis
Joorden Goorts camp
Joost Corstens nijeuw camp
Capelen
Christijnen coeijweijde
Kievitshorst
Coelen campken

Coolho ff
Croonsche wetering
Cruijsbeempt
Laer
Marten Peters camp
Paersacker
Pertsweijde
Peter acker
Ra(e)ssen bocht
Riel
Rispendonck
Rotten
Rover, Grooten
Schael
Schaepsbunder
Scheeijck acker
Scheeck, Grooten
Schelra(e)ven(tjen)
Seelsteren
Seelsteren, Cleijn
Sijtaert
Soerlant
Staeckenbroecks hoeve
Straetacker
Straetacker, Achtersten
Straetacker, Vorsten
Steenputten
Verriergaet acker
Vijer lopensaeten
Vleutschen acker
Weerlant
Weijbroeck
Weijer
Willem Aerts coeijweijde
Willem Anthonis oude camp

(wordt vervolgd)

De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 5 als volgt:
"Eenvoudig huis met zadeldak, de nok evenwijdig aan de voorgevel."
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof, het kohier der huizen van 1808
en de kadastrale leggers vermelden voor dit perceel tot en met 1869 de zelfde eigenaars resp. bewoners als van het perceel F 3182. Dit laatste perceel, Vrijthof 4 en
Molenstraat 11 en 13, is in de vorige aflevering van Campinia beschreven (12e jaargang, blz. 204-210). Wie de eigenaars waren vanaf 1869 is hieronder gegeven.
J.

LUCRETIA VAN DORP DE GROOT, weduwe JOHANNES
SOEHGEN
sektie F 785: huis, schuur en erf
grootte : 2 roeden 98 ellen
(artikel 2459 volgnr. 3)
In 1882 vindt er een vereniging plaats van de sektie's F 784:
2 roeden 28 ellen en F 785: 2 roeden 98 ellen
totaal: 5 roeden 28 ellen
en tevens verkoop van deze percelen.
Naar artikel 3092 volgnr. 2 - 35 ca (thans gedeelte tuin Molenstraat 15, zie Campinia jrg. III blz. 147)
Naar artikel 3315 volgnr. 1
sektie F 2646: schuur en tuin, grootte: 3 aren 15 centiare
(thans Vrijthof 4, zie Campinia jrg. 12, blz. 204).
Het voor ons van belang zijnde perceel is sektie F 2645
huis en tuin, grootte 1 are 76 centiare.

1869

K. FRANS COPAL, Verwer
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 3114 volgnr. 1)
bij verkoop in 1899 naar art. 3934 volgnr. 1/2).

1882

L. ALPHONSUS FRANCISCUS ANTONIUS TRET, meubelfabrikant
(overl. 03.08.1931)
MARIA CORNELIA VAN HAAREN, weduwe A.F.A. TRET
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 3934 volgnr. 1-2)
In 1901: herbouw.
Door verkoop in 1907 naar artikel 4248 volgnr. 1.

1899

-39-

- 38 M. MARTINUS VAN DEN BROEK, onderwijzer
eigenaar voor 7/14 en zijn 7 kinderen ieder voor 1/14
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 4248 volgnr. 1)
bij verkoop in 1925 naar artikel 5197 volgnr. 1.

1907

N. PETRUS MARIA DE KORT, bakker
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 5197 volgnr. 1-3).
In 1926 verbouw en in 1932 verkoop naar artikel 5588 volgnr. 1.

1925

0. WILHELMUS SMULDERS, gemeente veldwachter
eigenaar voor 5/9 deel en zijn kinderen:
ANTONIUS JOHANNES, HENRICUS MARTINUS, FRANCISCUS
ADRIANUS, JOHANNES JOSEPHUS, JOSEPHUS WILLEM,
GERARDUS MARIA, C.B. SMOLDERS GEHUWD MET GERARDINA HENRICA SMULDERS EN W.P. COPPELMANS GEHUWD
MET ARNOLDA JOSEPHINA SMULDERS elk voor 1/18.
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 5588 volgnr. 1)
In 1943 verkoop naar artikel 6133 volgnr. 1.

1932

P.

1943

ANTONIUS MEGENS, caféhouder en expediteur
sektie F 2645: huis en tuin
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 6133 volgnr. 1,3,4)
In 1945 oorlogsschade. In 1954 gedeeltelijke vernieuwing na
oorlogsschade.
De nieuwe omschrijving is:
sektie F 2645: huis, tuin en werkplaats
In 1956 verkoop naar artikel 6868 volgnr. 1.

49. VRIJTHOF 6 (sectie F 3520)
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft het pand
Vrijthof 6 als volgt:
"Eenvoudig witgepleisterd huisje."
De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars resp. bewoners de volgende personen:
A. JAN MATHIJSSEN VAN OVERDIJCK
"Huijs en hoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 12 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 116vo)

Q. LAMBERTUS SMETSERS, arbeider
sektie F 2645: huis, tuin en werkplaats
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 6868 volgnr. 1)
In 1969 bij veiling naar artikel 8224 volgnr. 1.

1956

R. CORNELIS JOHANNES NOUWENS, metselaar
sektie F 2645: huis, tuin en werkplaats
grootte: 1 a. 76 ca.
(artikel 8224 volgnr. 1).

1969

ca. 1650

B. JAN zoon van JAN MATHIJSSEN VAN OVERDIJCK
Huijs en hoff
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 12 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 116vo)
Bij deze inschrijving staat het volgende nota bene:
"het huijs en hoff bij alle setters vermindert om redenen dat te
hoogh is geseth geweest vijff stuijvers, den 27 mei 1682 ende
alsoo den regel van 1 g. 12 st. 8 p. gestelt en verandert op
1 g. 7 st. 8 p."
e. PETER VAN ANDEL, secretaris van Oirschot
Huijs en hoff
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 103A en 116vo)

bij koop 1691

D. ADRIAEN HENRICX VAN ACHEL
"Huijsken op L.V. Kerkhof met den hof"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek I, fol. 103A en II, fol. 151 1)

1701

PETERNEL ADRIAENS VAN ACHEL
"Huijsken op L.V. Kerkhof met den hoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek II, fol. 1512 en III, fol. 192)

1723

DIRCK FABRI, substituut schoolmeester te Oirschot
"Huijsken en hoff op E.V. Kerkhoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek III, fol. 202vo)

bij koop 1759

-40-

- 41 -

G. JOHANNES HENDRIK HULSELMANS
"Huijsje en hoff op L.V. Kerkhoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek III, fol. 192, IV fol. 134 en V, fol. 63)

1768

H. THEODORUS VAN DEN BRANDT
"Huijsje en hoff op L.V. Kerkhoff"
grootte: 3 roijen; aanslag: 1 g. 7 st. 8 p.
(verpondingsboek V, fol. 132vo en VI, fol. 131vo)

1798

Het kohier der huizen van 1808 e.v. jaren vermeldt de volgende eigenaars (blz. 20):
I.

THEODORUS VAN DEN BRANDT
PEETER CORSTIAAN VLEMMINX

bij transport

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaars:
J.

PEETER VLEMMINX, schoenmaker te Oirschot
PIETER CHRISTIAAN VLEMMINX
MARIA THERESIA VLEMMINX
sectie F 782: huis en tuin
grootte: 2 roeden 75 ellen
(artikel 741 volgnr. 1,2)
In 1892 wordt een werkplaats bijgebouwd.

1832

ANTONIA FRANCISCA KUNEN, zonder beroep
JOHANNA MARIA KUNEN, zonder beroep, ieder voor 1/2 eigenaar
erfgenamen van GERARD JACOBUS KUNEN, kleermaker,
overl. 2-4-1923
sektie F 3520: huis, werkplaats en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 4140 volgnr. 2)
In 1941 overdracht naar artikel 6008 volgnr. 1)

1941

N. ANNA MARIA VERHOEVEN
sectie F 3520: huis, tuin en werkplaats
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6502 volgnr. 1)
Bij verkoop in 1953 naar artikel 6338 volgnr. 5.

1952

0. MARIA JOSEPHINA BERNARDINA MATHILDE DE VOCHT
ANNA FRANCISCA COLETA DE VOCHT, onderwijzeres
CECILIA THEODORA HENRICA DE VOCHT
BERNARDINA FRANCISCA HENRICA DE VOCHT, boekhoudster
MATHILDA PHILOMENA MARIA DE VOCHT, onderwijzeres
ieder voor 1/5 eigenaar
sectie F 3520: huis, tuin en werkplaats
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6338 volgnr. 5)
In 1955 bij verkoop naar artikel 5311 volgnr. 27.

1953

P.

K. JACQUES KUNEN, kleermaker
JOHANNA KUNEN, zonder beroep
ANTONIA KUNEN, zonder beroep, ieder voor 1/3 eigenaar
sectie F 782: huis, werkplaats en tuin
grootte: 2 a. 75 ca.
(artikel 4420 volgnr. 1,2)
In 1919 vindt er een vereniging plaats met een gedeelte van
sectie F 783, tuin; grootte: 1 a. 99 ca.
De nieuwe omschrijving wordt:
sectie F 3520: huis, werkplaats en tuin; grootte: 4 a. 74 ca.
In 1925 bij testament naar artikel 4140 volgnr. 2.
L.

M. WILHELMUS ANTONIUS PETERS, expediteur
sectie F 3520: huis, werkplaats en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6008 volgnr. 1)
In 1952 overdracht naar artikel 6502 volgnr. 1.

CORNELIUS EGIDIUS VAN LEUVEN, meubelfabrikant
sectie F 3520: huis, werkplaats en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 5311 volgnr. 27)
In 1955 bij verkoop naar artikel 6824 volgnr. 1.

(), MARINUS VAN HOUT, zaadhandelaar
sectie F 3520: huis, winkel en tuin
grootte: 4 a. 74 ca.
(artikel 6824 volgnr. 1)

1925

1955

1955
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STAMLIJST VAN GESTEL (OIRSCHOT)
(door N.van Cuijck)

1. Van Gestel, Gerardus
z.v. Joannes
geh. met Maria, d.v. Joannes Snellaerts
kinderen : Johannes, ged. 2-5-1642 (zie no. 2)
Elisabeth, ged. 30-1-1644
Henricus, ged. 18-11-1646
Petrus, ged. 4-1-1649
Antonius, ged. 7-4-1654
2. van Gestel, Joannes
z.v. Gerardus en Maria Snellaerts
ged. Oirschot, 2-5-1642
geh. Oirschot 20-2-1667 met Maria, d.v. Huijbert Jan Goorts van de Loo, ged.
Oirschot, 5-2-1641
kinderen : Guilelmus, ged. 23-1-1670
Henrica, ged. 8-2-1671
Guilelma, ged. 29-6-1673
Henricus, ged. 25-5-1676
Petrus, ged. 3-12-1678
Maria, ged. 4-11-1681
hertrouwt ....... Henrica, d.v. Joannes Roovers
Gerardus, ged. 25-3-1691 (zie no. 3)
kind :
3. van Gestel, Gerardus
z.v. Joannes en Henrica Johannes Roovers
ged. Oirschot 25-3-1691
geh. Oirschot 27-10-1715 met Maria, d.v. Cornelis Egidius van Overdijck en
Catharina Adrianus van Erffort, ged. Oirschot 3-8-1691
kinderen : Henrica, ged. 24-1-1716, geh. 16-2-1749 met Nicolaas Paulus van
Woensel
Cornelius, ged. 29-7-1717 (zie no. 4)
Joanna, ged. 18-8-1719
Catharina, ged. 1-9-1724
Joanna, ged. 21-12-1726, geh. 16-2-1749 met Henricus Gerardus
van Hout
4. van Gestel, Cornelius
z.v. Gerardus en Maria van Overdijck
ged. Oirschot 29-7-1717
geh. Oirschot 9-12-1741 met Helena Maria, d.v. Petrus van Gerwen en Anna
Arnoldus van Gestel, ged. Oirschot 11-9-1712
kinderen : Gertrudis, ged. 9-9-1742

(vervolg no. 4)
Petronella, ged. 4-3-1745
Petrus, ged. 11-1-1747
Anna Maria, ged. 29-1-1748
Joannes, ged. 10-10-1750
Cornelia, ged. 5-5-1752
Cornelius, ged. 19-5-1753
Wilhelmus, ged. 18-5-1756 (zie no. 5)
5. van Gestel, Wilhelmus
z.v. Cornelius en Helena Maria van Gerwen
ged. Oirschot 18-5-1756
geh. ..... met Adriana, d.v. Wilhelmus van Dun en Petronella Egidius van Hersel,
ged. Oirschot 13-4-1757
kinderen : Cornelia, ged. 18-9-1787, overl. 2-8-1856, geh. met Johannes
Snellaers
Wilhelmus, ged. 2-10-1788 (zie no. 6)
Dielis, ged. 1-1-1790
Cornelis, ged. 1-9-1791
Gerardus, ged. 28-3-1793
Joannes, ged. 21-1-1795
Petrus, ged. 8-9-1796
Helena, ged. 7-12-1797
Joanna, ged. 20-1-1800
van Gestel, Wilhelmus
z.v. Wilhelmus en Adriana van Dun
ged. Oirschot 2-10-1788
overl. Oirschot 5-4-1873
geh. Oirschot 23-10-1814 met Joanna Maria Driessen (oud 25 jaar)
kinderen : Diliana, geb. 8-11-1815
Wilhelmus, geb. 12-7-1817
Joanna, geb. 4-2-1819
Goverdina, geb. 10-3-1822 (vertrokken naar Boxtel)
Petronella, geb. 6-3-1825, overl. 17-12-1828
Maria, Elisabeth, geb. 17-2-1827
Hertrouwt Elisabeth van Beek, geb. 18-6-1806
kinderen : Anna Maria, geb. 14-1-1831, overl. 18-12-1847
Johannes, geb. 17-6-1833 (zie no. 7)
Peter, geb. 24-2-1835
Hendriena, geb. 8-10-1840, overl. 25-1-1868
Antonius, geb. 23-6-1846, overl. 1-11-1916, geh. met Adriana van
der Steen, geb. St. Oedenrode, 5-9-1848

-467. van Gestel, Johannes
z.v. Willem en Elisabeth van Beek
geb. Oirschot 17-6-1833
geh. Oirschot 12-7-1861 met Francisca Maria van Beers, geb. Oirschot
26-5-1835
kinderen : Petrus, geb. 27-4-1862 (vertrokken naar Haaren)
Adriana, geb. 27-7-1863, geh. 14-5-1890 met Andries Schelle, geb.
Meeuwen, 19-9-1863 (vertrokken naar Oisterwijk)
Maria, geb. 23-4-1865 (vertrokken naar Haaren)
Wilhelmus, geb. 16-4-1870, geh. 23-4-1891 met Wilhelmina van den
Langenberg
Anna, geb. 15-3-1873, geh. 10-2-1892 met Wilhelmus Roozen, geb.
3-2-1865
Johannes, geb. 9-6-1876 (zie no. 8)
Franciscus, geb. 15-11-1879
8. van Gestel, Johannes
z.v. Johannes en Francisca Maria van Beers
geb. Oirschot 9-6-1876
oven. 19-4-1954
geh. Oirschot 8-5-1900 met Joanna Maria van de Wal, geb. Oirschot 14-5-1879
kinderen : Franciscus, geb. 11-3-1901 (zie no. 9)
Francisca, geb. 18-7-1902, oven. 22-5-1953, geh. 9-12-1920 met
Henricus van Oudenhoven, geb. 26-2-1892
Henrica, geb. 18-9-1903, oven. 5-3-1904
Joannes Henricus, geb. 30-9-1905 (vertrokken naar Best)
Joanna, geb. 13-4-1906
Adriana, geb. 27-11-1907, oven. 13-4-1908
Henricus, geb. 19-4-1909, geh. 10-10-1930 met Elisabeth Joanna
Meeuwis, geb. 10-4-1912
Martinus, geb. 20-10-1912, geh. 5-10-1934 met Maria van de Wal,
geb. 23-2-1913
Wilhelmus, geb. 11-2-1914, geh. 28-6-1935 met Elisabeth M. van
Antwerpen (geb. in Wouw)
Adrianus, geb. 15-11-1916
Joanna, geb. 30-3-1918, oven. 23-9-1918
Petrus, geb. 11-3-1920, oven. 26-3-1921
Petrus, geb. 23-10-1922
9. van Gestel, Franciscus
z.v. Johannes en Joanna van de Wal
geb. Oirschot 11-3-1901
geh. Oirschot 12-5-1925 met Anna Maria van Rijen, geb. Oirschot 11-6-1900
kinderen : Joannes Franciscus, geb. 6-7-1926 (zie no. 10)
Dyonisia Johannes, geb. 24-2-1928

(vervolg no. 9)
Franciscus Johannes, geb. 13-12-1930
Johanna Francisca Maria, geb. 5-8-1933
Petrus Henricus, geb. 20-1-1936
10. van Gestel, Joannes Franciscus
z.v. Franciscus en Anna Maria van Rijen
geb. Oirschot 6-7-1926
geh. Oirschot 19-11-1952 met Maria Cornelia van Rijen, geb. Oirschot 7-9-1929
kinderen : Franciscus Joannes, geb. 18-10-1953, geh. 1-12-1976 met A. van
Kollenburg
Joannes Hendrikus Arthur, geb. 25-4-1961
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OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN
A. Zoenen wegens doodslag, nrs. 21 - 25.
door J. Lijten m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties.

1511 november 14.
nr. 21
ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HAPPO LAUWREYS HAPPENSOEN.
k.A.N.B., R.A. nr. 128, Oirschots schepenprotocol van 1511 B, fol. 16.
SAMENVATTING.

De periode, waarin wij nu met de zoen-accoorden terecht zijn gekomen, heeft ons
voor grote moeilijkheden geplaatst. De protocollen van 1509 tot 1513 zijn zeer verward en die tussen 1513 en 1518 zijn tot nu toe onvindbaar. Na enig speuren is de
situatie toch duidelijk geworden. Van de eerstgenoemde jaren blijken telkens twee
stukken protocol aanwezig te zijn.
Het eerste stuk, dat voorkwam, van 1509 hebben we aangeduid met 1509 A, het
tweede met 1509 B. Dat is dan de verklaring voor de anders raadselachtige aanduiding. Bij het inbinden zijn deze stukken door elkaar gekomen. Omdat in de protocollen zelf slechts een enkele keer een jaartal voorkomt, kostte het wel wat moeite
en tijd, om alle akten juist te dateren.
Deze verwarringwekkende situatie is een gevolg geweest van de benoeming per 1 oktober 1509 van Jaspar van Esch tot tweede secretaris. 1) Het is in later tijd gewoon,
dat er in Oirschot een adjunct-secretaris of loco-secretaris is, maar dan is er slechts
één protocol en slechts één uiteindelijk verantwoordelijke functionaris. In 1509
echter lijken de twee secretarissen als gelijken beschouwd te zijn en ieder hield een
eigen protocol bij. Aan het einde van het jaar hielden de twee secretarissen onderling afrekening naar rato van het aantal akten, dat ieder had opgemaakt. 2) Naast
het secretariaat van Oirschot verzorgden zij ook dat van Oerle (toen nog de oude
bank) en de Beerzen. 3) Het is nog niet duidelijk, of deze halfslachtige situatie
samenhangt met interne spanningen of externe factoren. Er is in die tijd wel iets
aan de hand geweest. Zelfs het schependomszegel is soms niet beschikbaar. Op
25 januari 1506 is bij een akte aangetekend, dat deze "by gebreck ons vryheits
segel" gezegeld is met het zegel van secretaris Cornelis Smeeds. 4) Op 26 juni 1513
is een akte "by gebrek ons schependoms segel" gezegeld door secretaris Jaspar van
Esch. 5) En op 19 december 1513 is genoteerd "Loych en Beertken (twee schepenen) sullen besegelen". 6)
De hier gepresenteerde accoorden zijn zo gevariëerd, dat wij er liever van afzien,
iets algemeens op te merken.
NOTEN.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie titelblad van protocol 1509 B. (Schepenprotocol 128, blz. 415).
De afrekening over 1 okt. - 25 dec. 1509: protocol 1509 A, fol. LII. en eveneens einde protocol 1509 B. (Schepenprotocol 128, blz. 426).
Dit blijkt uit de afrekening over 1511. Zie protocol 1511 A, einde. (Schepenprotocol 128, blz. 345).
Protocol van 1506, fol. \No.
Protocol van 1513 A, fol. 5. (Schepenprotocol 128, blz. 12).
Protocol van 1513 B, fol. XVI. (Schepenprotocol 128, blz. 411).

Slachtoffer : Happo Lauwreys Happensoen.
Joest Peter Geerlyck Maerscalcks.
I )ader :
Zoen-commissie:
namens het slachtoffer : Jan van Vlierden
Jacop Henrickssoen van Stryp
Henrick van Esch, priester
namens de dader :
Thomas Gielis Janssoen
I lil spraak :
A. Verzoening : niet uitdrukkelijk uitgesproken door de commissie, maar door
de partijen op voorhand aanvaard.
I t. Voorwaarden
I . materiële vergoeding
a. zoengeld : 36 gulden in drie termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. 350 zielmissen
1 dertigste
c. bedevaart : Rome, afkoopbaar met 5 gulden aan de kerk
d. 3 kaarsen: 2 in Oirschot, 1 in Best
schulderkenning
a. vergiffenis vragen: voetval in de kerk te Oirschot
b. wijken : verbanning voor 4 jaar uit Naastenbest en Aarle
wijken op wegen en in herbergen als gewoon
Mwikkeling.
Geerlyck Maerscalcks sloot het zoen-accoord voor zijn zoon Joest. Bij het
noord is aangetekend, dat Joest op 28 november met de zoen heeft ingestemd.
hik is bij het accoord aangetekend de borgstelling van de vader voor het zoengeld.
I en kwitantie voor de zielmissen, het dertigste en de betaling van de eerste termijn van het zoengeld is opgetekend in het schepenprotocol van 1512 B, fol. III;
daal is ook de kwitantie voor de tweede termijn van het zoengeld te vinden, terwijl op fol. IV van dat protocol de kwitantie voor de derde termijn en algehele
afdoening is geregistreerd, gedateerd 22 oktober 1512. Daarenboven is er nog een
Pi uk gevonden van 28 oktober 1512 (protocol 1512 B, fol. XIVvo.), waarbij enkele
innionien, waarschijnlijk familieleden van de dader, een onderlinge regeling treffen
nul tent nog te betalen geld voor de zoen. Vermoedelijk had de familie van de daeen lening moeten sluiten, om het zoengeld te betalen, welke nog afgelost
111110Ni worden.

- 50 COMMENTAAR.
De voorgeschiedenis.
Het zoen-accoord is van 14 november 1511, maar de vechtpartij, ten gevolge waarvan Happo Lauwreys Happen gestorven is, moet plaats gehad hebben vóór 24 juli
1511. Van die datum bevindt zich in het protocol een proces-verbaal, waarvan wij
u de inhoud weergeven. 7)
Philips van den Doeren, de vorster van Oirschot, komt in naam van de heer bij de
schepenen en verzoekt twee van hen mee te gaan naar de zwaargewonde Happo
Lauwreys Happen. Deze verklaart in hun aanwezigheid, dat niemand anders schuld
heeft aan zijn verwonding en eventueel sterven dan Joest Peter Geerlyckssoen
(Maerscalcks). Er is geen enkele aanwijzing, of het slachtoffer lang met de dood
geworsteld heeft, of dat na zijn dood de zoen veel tijd gekost heeft, maar het eerste
lijkt waarschijnlijker. Dat is dan enigszins een antwoord op de vraag, hoe het verklaarbaar is, dat er zoveel moorden gebeurden in een toch betrekkelijk kleine dorpsgemeenschap. Men bedenke dan, dat in die tijd veel slachtoffers stierven aan verwondingen, die in onze tijd tamelijk eenvoudig te genezen zouden zijn. Veel bloedverlies en vele infecties waren in die tijd dodelijk.
De zoen.
De voorwaarden en ook de namen wijzen er op, dat slachtoffer en dader beiden uit
Best waren en waarschijnlijk woonden bij de scheiding van Naastenbest en Aarle.
Over de voorwaarden valt niet veel te zeggen. Beide partijen waren wel gewone
kostwinnende mensen. De bedevaart naar Rome is afkoopbaar en het bedrag, te
betalen aan de kerk, wordt door de zoen-commissie vastgesteld. De arbiters zijn
allen reeds bekend. 8)
NOTEN.
7) R.A.N.B., R.A. nr. 128, Oirschots schepenprotocol van 1511 B, fol. 21.
8) Jan van Vlierden was arbiter in zoen nrs. 16, 17, 18, 19, 20.
Jacop Henrickssoen van Stryp in de nrs. 14 en 16.
Henrick van Esch, priester, in de nrs. 13, 14, 15, 16, 18.
Thomas Gielis Janssoen in nr. 15.
Men zie hiervoor het voorgaande nummer van Campinia.

nr. 22

1513 febr. 20.
ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP GOYAERD HENRICKS
VAN DE MAERSLAER.
R.A.N.B., R.A. nr. 128, Oirschots schepenprotocol van 1513, fol. VI.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Goyaerd Henricks van de Maerslaer.
Dader :
Gerart, natuurlijke zoon van Henrick Gheerlicx van de Melcrod, die
rector was van de kerk in Best.

- 51 Zoen-commissie:
namens het slachtoffer : Willem Danels van Petershem, priester
Jan Jan Gosenssoen
Henrick van Esch, priester
namens de dader :
Rutger Janssoen van den Stadeacker
t litspraak:
A. Verzoening wordt niet uitdrukkelijk uitgesproken door de commissie, maar
door de partijen op voorhand aanvaard en op het eind van de akte bevestigd.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld of een andere materiële vergoeding wordt niet genoemd.
2. geestelijke genoegdoening
a. 350 zielmissen (kloosterwinning)
c. bedevaarten: Rome binnen het jaar
Wilsenaken binnen een halfjaar daarna
d. kaarsen : 1 in Oirschot
1 in Best
3. schulderkenning
a. vergiffenis vragen: voetval in de kerk te Oirschot
b. wijken: verbanning uit Oirschot zolang de drie broers van het slachtoffer leven, uit Naastenbest en Aarle voor altijd wijken in
herbergen als gewoon.
Afwikkeling.
l'as 18 jaar later vonden wij een akte, die terugsloeg op deze zoenbrief en wel van
april 1531 in het schepenprotocol van dat jaar op fol. XLIVvo. Daarin staan twee
bitters van het slachtoffer, Henrick en Jan, - de derde broer zal intussen overleden
ijl] - aan de dader toe, om weer te wonen in Oirschot, in afwijking van het destijds
gesloten zoen-accoord. Bij die gelegenheid geven zij hem ook kwijting voor alle
ver pl ichtingen van de zoen.
t 'OM MENTAAR.
tok hier zijn dader en slachtoffer inwoners van Best. Het slachtoffer woonde waarschijnlijk in Naastenbest tegen Aarle aan, de dader vermoedelijk in Verrenbest bij
de kerk. Daar immers heeft de familie van de Melcrod in die tijd steeds gewoond.
/aar woonde de grootvader van de dader, die in 1437 betrokken was bij de opricht mg van de Odulphus-kapel 9) en schepen was geweest. 10) Daar woonde zijn oom
;eind, die kerkmeester was van deze kapel. 11) Daar woonde ook zijn vader, Henrek, die haar rector was. 12) Daar ook is de dader geboren.
Nii is het bijzonder merkwaardig, dat in dit zoen-accoord niet over zoen-geld word'
gerept. We kunnen natuurlijk denken aan een nalatigheid van de opsteller der akte,
mar dat is toch onaannemelijk. Waarschijnlijk was de familie van de Melcrod velde'
In ni dan welgesteld. De argumenten hiervoor zullen bij de geschiedenis valide wol,
ding der parochie Best beter uit de verf komen. Bovendien is liet niet omintinenit
hik, dat er een vijandige stemming heerste tussen de twee families en dal dr latuilte
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- 52 van de Maerslaer, die wel beter gemiddeld was, er veel aan gelegen was, om de dader voorgoed uit de Bestse gemeenschap weg te werken. De bedevaarten zijn niet
afkoopbaar. De verbanning, die bedongen wordt, is practisch een verbanning voor
het leven, namelijk tot de drie broers van het slachtoffer zijn overleden. En er is
geen reden, om veel leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer aan te nemen.
Voor het overige is er geen bijzonderheid te melden. Van de arbiters zijn er twee
reeds als zodanig voorgekomen, de twee andere zijn diverse malen schepen geweest. 13)
Maar de ontwikkelingen zijn niet te voorzien. Tot onze allergrootste verbazing
vonden wij in het protocol van 1531 de ontknoping van dit tragische gebeuren.
Nadat de dader 18 jaar uit Oirschot verbannen is geweest, werd hem weer toegestaan, daar terug te keren. Zo werd uiteindelijk echte verzoening bereikt. Wij mogen
hierin het werk vermoeden van Rutger van den Stayacker, indertijd arbiter en in
1531 schepen. De afspraak zal bij hem thuis zijn gemaakt in mede-aanwezigheid
van een andere schepen en daarna door beide schepenen aan de secretaris zijn medegedeeld. Dit gebeurde wel meer. De secretaris maakte dan de akte op in het protocol en tekende erbij aan, dat de rechtshandeling door de betreffende schepenen bij
hem was aangebracht. Deze gang van zaken zal de stap voor de beide broers vergemakkelijkt hebben.
NOTEN.
9) Frencken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot, 's-Hertogenbosch 1956, blz. 183.
10) Hij was schepen in 1446 (Oirschots archief charter nr. 189.) in 1450 (nr. 196.),
1453 (nr. 201.), 1456 (nr. 210.) en president-schepen in 1466 en 1470. Zie
beginfolio's der betreffende protocollen.
11) Hij trad op als kerkmeester op 2 oktober 1485, 27 maart 1486 en 13 februari
1504. Zie Oirschots schepenprotocol van 1485, fol. 21, van 1486, blz. 44, van
1504, fol. XXXVIIIbis. Dat hij vlak bij de Odulphus-kapel woonde, blijkt uit
het protocol van 1499, fol. IVvo. Hij was schepen in 1485, zie protocol van
dat jaar, maar keerde later niet meer als zodanig terug.
12) Nog in de loop van deze jaargang hoop ik de wordingsgeschiedenis van de parochie Best te publiceren, waarvoor de gegevens nu voor een groot deel verzameld zijn. Daar zal een heel ander beeld voor de dag komen dan tot nu toe
door Frenken (Documenten, blz. 182-183) en door mij (Campinia, jrg. 11,
nr. 41, blz. 34.) is geschilderd.
Nu moet ik u nog even geduld vragen.
13) Willem Danelsz. van Petershem, priester, is bekend uit zoen nrs. 18,19 en 20.
Zie Campinia vorig nummer.
Jan Jan Gosenssoen was schepen in 1508, 1511 en 1514.
Henrick van Esch, priester: zie noot 8 van voorgaand zoen-accoord.
Rutger Janssoen van den Stadeacker was schepen in 1493, 1497, 1502, 1506
en 1512; Hij zou nog terugkeren als schepen in 1518, 1521 en als presidentschepen in 1528 en 1531. In dat jaar kon hij in zijn dubbel-functie werken
aan de algehele verzoening.
Voor de schepenen zij verwezen naar de beginfolio's der betreffende jaren.

1518 maart 8.

ni
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ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HENRICK PETER THYSSOEN
TE BOXTEL.
A .N.l3., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1518, fol. XXIIII.

SAMENVATTING.
Slachtoffer : Henrick Peter Thyssoen
Amisius Dielis Myssoen
I kuier :
itten-commissie:
namens het slachtoffer : Wilhem van Petershem, priester
Adriaen Vos
Anthonis Henrick Boudewynssoen
namens de dader :
Coenraet van Geffen
llit spraak:
A. Verzoening wordt niet uitdrukkelijk uitgesproken door de commissie, maar
aan het eind van de akte door of namens de partijen elk afzonderlijk aanvaard.
Voorwaarden
It
I . materiële vergoeding
a. zoengeld : 32 gulden in 3 termijnen
2. geestelijke genoegdoening
a. 1 dertigste
c. bedevaart : Rome afkoopbaar met 6 Rijnsguldens aan de vader van
het slachtoffer
d. kaarsen : 2 in de kerk van Boxtel: voor het zielmis-altaar en
voor het H. Bloed
4 naar believen van de familie van het slachtoffer
f. een houten kruis van 3 meter op te richten op de plaats van het misdrijf.
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk van Boxtel
b. wijken : verbanning voor 5 jaar uit Oirschot en Boxtel
wijken in herbergen als gewoon.
A I wikkeling.

Als bijzondere eis wordt gesteld, dat de dader een beëdigde verklaring zal afleggen
mi rent de schuld van zijn mede-dader, Jan de Weerdt. Deze verklaring is afgelegd
voor schepenen van Oirschot op de dag van de registratie van het zoen-accoord en
nugenomen in hetzelfde schepenprotocol op fol. XXV. Verder is niets over afwikkeling gevonden.
M MENTAAR.
Als wij de beide akten, die omtrent deze zoen gemaakt zijn, naast elkaar leggen,
woelen we wel concluderen, dat de datum van beide akten, 8 maart 1518, niet de
I,il ilin is van het zoen-accoord maar van de beëdigde verklaring door de dader. In
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zijn vastgelegd.
De verklaring van de dader.
Uit de bepaling over deze verklaring in het zoen-accoord is al duidelijk, dat Amisius
Dielis Amyssoen niet alleen geweest is, toen Henrick Peter Thyssoen ter dood gebracht werd. De verklaring werpt enig licht op de toedracht van deze doodslag.
De dader en zijn mede-dader en waarschijnlijk het slachtoffer - al wordt dat niet
met evenveel woorden gezegd - hadden in een herberg nogal goed gedronken en
zijn toen, ieder met een stok, naar buiten gegaan, waar de vechtpartij met dodelijke
afloop heeft plaatsgehad. De akte van de genoemde verklaring munt niet uit in
helderheid, maar we kunnen er toch uit besluiten, dat aan de dader twee vragen
zijn gesteld. De eerste: Heeft de dader zijn mede-dader aangespoord, om naar buiten te gaan (het slachtoffer achterna) of omgekeerd en zou hij het slachtoffer ook
zijn achterna gegaan, als de ander niet was meegegaan? De tweede: Heeft de mededader in de vechtpartij evenveel geslagen als de dader? Op de eerste vraag antwoordde de dader, dat er eigenlijk geen sprake is geweest van elkaar aansporen,
maar dat ze, na goed gedronken te hebben, samen zijn weggegaan. Op het tweede
gedeelte van de eerste vraag gaf hij geen antwoord. Op de tweede vraag antwoordde
hij, dat het moeilijk te zeggen is, maar dat hij de indruk heeft, dat zijn mede-dader
niet zoveel heeft geslagen als hij. Blijkbaar heeft men met deze verklaring genoegen
genomen en is Amisius beschouwd als hoofddader. Of er met de mede-dader nog
een regeling is getroffen, is ons niet bekend.
Waar woonden slachtoffer en dader?
Uit de akte zelf is duidelijk, dat de moord gepleegd is te Boxtel. Uit de bepaling,
dat de voetval moet gebeuren in de kerk van Boxtel, moeten we wel concluderen,
dat het slachtoffer daar woorde. Nu is het merkwaardig, dat de arbiters van het
slachtoffer bekende Oirschotse personen zijn, 14) terwijl die van de dader onbekende personen zijn met voor Oirschot vreemde namen. Deze arbiters - overigens
moeten we erop letten, dat ze "keersluyden" genoemd worden - moeten nauwe
relaties hebben gehad met de familie van de dader, immers een van hen, Coenraet
van Geffen, accepteert mede, namens de familie, het zoen-accoord en blijft daarbij
borg voor de betaling.
Een andere aanwijzing, dat beide partijen van buiten Oirschot zijn, is te vinden in
de manier, waarop over hen gesproken wordt "enen geheyten ..", alsof de persoon
zelf onbekend is. Ik meen te mogen concluderen, dat beide partijen inderdaad van
buiten Oirschot zijn. Dat ook de dader uit Boxtel is, lijkt bijna zeker. Immers het
wijken in herbergen wordt uitermate minutieus geregeld, zelfs nog nauwkeuriger
dan gewoonlijk gebeurt bij Oirschotse families onderling. Men moet er dus van
zijn uitgegaan, dat na de vijf jaar verbanning de dader de familie van het slachtoffer regelmatig zou kunnen ontmoeten.
De voorwaarden.
Twee zaken verdienen onze aandacht in deze. Er wordt enkel één dertigste gevraagd, geen honderden zielmissen zoals gebruikelijk. Daarnaast is de bedevaart naar
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konden bedevaarten wel eens worden afgekocht, maar dan ten bate van een of ander, min of meer geestelijk doel. Nu krijgt de afkoopbare bedevaart het karakter
van een extra-zoengeld. Dit werpt een paar vragen op. Was de familie van het slachtoffer nogal materialistisch? Is er een algemene devaluatie van geestelijke waarden
aan de gang?
Waarom in Oirschot?
I let is natuurlijk mogelijk, dat de familie van het slachtoffer bepaalde (familie-?)
ielaties in Oirschot gehad heeft. Maar dat alleen is nog geen afdoende verklaring
voor de behandeling van deze zaak in Oirschot. Ook hier kunnen we slechts een
paar vragen stellen. Zag men in de omgeving tegen Oirschot op? Hadden de BoxI else autoriteiten geen bezwaar tegen deze gang van zaken, of vonden zij dit gewoon? Was er een oude tendens, om in Oirschot recht te zoeken in hoogste instantie? Had men een bijzonder vertrouwen in de Oirschotse zoen-procedure?
NOOT.
1.1) Willem Danelszoon van Petershem was arbiter bij de zoen-accoorden nrs. 18,
19, 20 en 22. Adriaen Vos in de nrs. 16, 17 en 19. Zie vorig nummer van
Campinia.

1519 februari 21.
in. 24
/OEN-ACCOORD VOOR MOORD OP AGNES CLAEUS THOMAESDOCHTER
VAN AUDENHOVEN, ECHTGENOTE VAN JAN JANSZOON
VAN VELTHOEVEN.
I< . A.N.B., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1519, fol. XIX.
SAM ENVATTING.
Slachtoffer : Agnes Claeus Thomaesdochter van Audenhoven
Henrick Henrickszoon van der Capellen
I )ader :
/oen-commissie:
namens het slachtoffer : Henrick van Esch, priester
Dirck van den Dooren
Goert van Thulden
Goert Willem Aelbrechtssoen
namens de dader :
Andries Artssoen van den Laeck, schepen
Andries Meus Marcolff
I it spraak:
A Verzoening uitgesproken aan het eind van de akte.
11 Voorwaarden
I . materiële vergoeding
a. zoengeld: 80 gulden in 3 termijnen te betalen op het Sint-Joris-altaar
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2. geestelijke genoegdoening
a. 200 zielmissen (kloosterwinning)
c. bedevaart: Trier binnen 17 weken
d. 3 kaarsen: één bij de voetval en nog één in de Sint-Petrus-kerk
en één in de Sint-Odulphus-kapel
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk te Oirschot op halfvastendag of zondag daarvóór
b. wijken: verbanning: 10 jaar uit Oirschot en Sint-Oedenrode
eeuwig uit Oirschot-Best beoosten de Lopende
straat
wijken in herbergen als gewoon
Afwikkeling.
In de zoen-akte werd bepaald, dat de moeder van de dader daags daarna afdoende
borg moest stellen voor de betaling. De akte van deze borgstelling is na de zoenakte geregistreerd. 15)
Inliggend tussen fol. XXVI en XXVII in hetzelfde protocol vonden we de accoordverklaring van beide partijen met deze zoen op de dag van het accoord. Tevens
droeg Henrick van der Capellen in die akte zijn deel in de erfenis (zijn vader was
overleden) over aan zijn moeder, om daarmee de zoen te kunnen betalen.
Nog een bijzonder gevolg van deze zoen troffen we aan in het schepenprotocol van
1528, fol. LlXvo, hetwelk bij het commentaar zal worden behandeld.
COMMENTAAR.
Dit is dan het eerste vrouwelijk slachtoffer, dat we in de Oirschotse zoen-accoorden
ontmoeten, maar deze vrouw en moeder zal het laatste vrouwelijke slachtoffer
niet zijn. Wederom weten we niets over de toedracht der zaak en pas uit een stuk
van 9 jaar later konden we ontdekken, dat zij na het gebeuren een tijd gewond in
bed heeft gelegen, in onzekerheid over de afloop. In deze tijd heeft zij aan de zoon
van haar broer, Henrick Henrick Claeus Thomaessoen van Audenhoven, die zich
blijkbaar voorbereidde op het priesterschap en zijn tante op haar sterfbed opzocht,
gevraagd, om voor haar ziel te bidden, wanneer zij aan de gevolgen van deze verwonding zou sterven. Zij beloofde hem een gedeelte van het zoengeld onder die
voorwaarde, wanneer hij eenmaal priester zou zijn. Negen jaar later is Henrick
blijkbaar priester gewijd. Hij zal dus ten tijde van het overlijden van zijn tante ongeveer vijftien jaar zijn geweest en gestudeerd hebben aan de Latijnse school van
Oirschot. Na zijn priesterwijding verschenen zijn oom en neef voor schepenen en
schonken een jaarrente van 1 gulden aan Henrick als lijfrente. Henrick van der
Capellen had deze jaarrente, aflosbaar met 16 gulden, hun indertijd toegezegd.
Hij zal dus het zoengeld niet helemaal contant hebben kunnen betalen, maar deze
jaarrente zal de plaats hebben ingenomen van 16 gulden van het zoengeld. De schenking is niet zo duidelijk geformuleerd, maar de bepaling, dat zij moet strekken tot
"meerdernisse der vroechmissen" en "ten euwigen daigen ... tot troest ende laeffenisse der zielen van Agneesen voirscreven" en dat zij er "ten euwigen daigen" afstand van doen, moet toch wel inhouden, dat zij werd ingebracht in de fundatie
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di. waarschijnlijkheid in, dat Henrick na zijn wijding "primissarius" in Best was,
d.i. degene, die daar op zondag de eerste mis deed.
1)i. families.
Beide families, zowel die van het slachtoffer als die van de dader, hoorden tot de
vooraanstaande Oirschotse, en wel Bestse, families. Agnes was een dochter van
Claims Thomaeszoon van Audenhoven van de Bestse tak van die familie. Haar vadel was meermalen schepen geweest 16) en kerkmeester van de Sint-Odulphuskapel. 17) De naam van haar man is in Oirschot niet eerder bekend; waarschijnlijk is hij bij zijn huwelijk met Agnes vanuit Veldhoven in Oirschot komen wonen
en heeft hij daaraan zijn naam ontleend.
I lel is verleidelijk, te veronderstellen, dat de familie van der Capellen haar naam
ontleende aan de Odulphus-kapel, die in 1437 werd gebouwd. Dit is echter onmogelijk, daar zij deze naam al veel vroeger voerden. In de hertogelijke cijnsregisters
v.111 1340 (fol. 69.) en 1380 (fol. 65-78.) komen diverse personen van deze familie
v'i'er. Het zou me niet verwonderen, dat er vóór de bouw van de Odulphus-kapel
in 1437 ter zelfder plaatse al een andere kapel gestaan heeft. In het bedoelde cijnswreder van 1380 is ook sprake van goederen "ter capelle". Aan deze oudere kapel
Jonden zij dan hun naam ontleend kunnen hebben. In de tijd, waarover wij gegevens hebben, komen geen leden van de familie van der Capelle voor als schepenen,
iii,1,11 Rutger van den Stadeacker (of van den Stayacker of van den Stayecker), die
(k momber (vertegenwoordiger in rechte) van de moeder van de dader optreedt,
I'. II wermalen schepen geweest. 18)
a bit ers.
I wee hebben we reeds als arbiter ontmoet, Henrick van Esch reeds vele malen en
1.oet I van Thulden in zoen nr. 16. De anderen zijn nieuw. Dirck van den Dooren
en Andries Marcolff zijn mij verder onbekend. Andries Artssoen van den Laeck
w.e, zittend schepen. 19) Ook Goert Willem Aelbrechtssoen en Goert van Thulden
walen schepen geweest. 20)

I )i. voorwaarden.
I lei zoengeld, zeker als men er rekening mee houdt, dat de kosten erin zijn opgenomen, is niet uitzonderlijk hoog. Het aantal zielmissen is minder dan de gebruikelijke 350. Ook de gebruikelijke bedevaart naar Rome komt hier niet voor, mishien vanwege gevaarlijke omstandigheden. Waarschijnlijk is de familie van der
1 spellen ook weinig bemiddeld geweest.
Ni )1'I.N.
I '.) Als borg stelde zij Rutger van den Stayecker, haar momber, ons bekend als arbiter in zoen nr. 22. Zie noot 12.
I n) Claeus Thomaeszoon van Audenhoven was schepen in 1461 (charters nrs.
'.!9-231.), 1464, 1482 en 1494, president-schepen in 1472,1475,1479,1485,
1.188 en 1491. Zie beginfolio's der betreffende protocollen.
I f) Als kerkmeester van Best trad hij op in 1477 (protocol fol. 3.) en in 1482.
(inolocol fol. 13.)
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18) Rutger van den Stayecker was schepen in 1493, 1497, 1502, 1506, 1512 en
1518 en zou nog terugkeren als zodanig in 1521 en als president-schepen in
1528 en 1531. Zie beginfolio's der betreffende protocollen.
19) Hij was voor de eerste maal schepen in dat jaar. Hij zou nog als zodanig terugkeren in 1522, 1525 en 1528. Zie de protocollen.
20) Goert Willem Aelbrechtssoen was schepen in 1502, 1505 en 1509. Hij komt
ook nog als zodanig voor in 1522. Goert van Thulden was schepen geweest
in 1508, 1511 en 1516. Zie de protocollen.

verwachten. Ook verder is er niets gevonden over afwikkeling. Maar wel werd tien
laar later nog een zoen-accoord gesloten over ditzelfde feit met een hier niet genoemde mede-dader. Omdat dit echter een zelfstandig zoen-accoord is, zullen wij
Ins I volgens de chronologische orde te zijner tijd behandelen.

nr. 25.

1519 april 1.

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP JAN DIRCK BRESSERS.
R.A.N.B., R.A. nr. 129, Oirschots schepenprotocol van 1519, fol. XX.
SAMENVATTING.
Slachtoffer : Jan Dirck Bressers
Dader :
Wouter Jan Toerkens
Zoen-commissie:
namens het slachtoffer : Jaspar Peter Jacops van Esch, priester
Lambrecht Huerkens
namens de dader :
Wilhem van Petershem, priester
Adriaen Vos
Uitspraak:
A. Verzoening alleen uitgesproken, in zoverre de arbiters aan het eind verklaren,
dat zij de voorwaarden hebben vastgesteld "ter soenen recht".
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld : 40 gulden (Philipsgulden) door de vader van de dader vast
te leggen in een gewaarborgde rente tot aan de meerderjarigheid der kinderen van het slachtoffer.
2. geestelijke genoegdoening
a. 3 dertigsten
c. bedevaarten : Rome, afkoopbaar met 6 Rijnsgulden
Wilsenaken ) beide binnen het jaar te doen
Keulen
d. kaarsen : 4: 2 bij gelegenheid van de voetval, daarna nog 2.
3. schulderkenning
a. voetval in de kerk te Oirschot
b. wijken: verbanning voor 2 jaar uit Oirschot
wijken op wegen en in herbergen als gewoon
Afwikkeling.
Er is niets genoteerd over een eventuele borgstelling, wat men eigenlijk wel zou

COMMENTAAR.
De hij deze zoen betrokken families zijn in Oirschot wel bekend, maar zij komen
in deze tijd niet voor in de categorie der regenten, zodat wij geen familierelaties
Kunnen verstrekken.
Van de arbiters zijn er twee nieuw. Jasper Peter Jacops van Esch, priester, is waarwliijnlijk een oomzegger van de veel voorkomende Henrick van Esch, priester, die
een zoon was van Jacop. Dan moet Peter wel een oudere broer zijn geweest van
I lenrick, want deze Jasper is slechts rond de tien jaar jonger dan Henrick. Hij heeft
al enkele tientallen jaren in Oirschot als priester gefunctioneerd. Zijn vader was
ieeds in 1506 gestorven. 21)
I.en enkele opmerking over de voorwaarden. Het zoengeld lijkt gewoon, maar is
in feite hoog, zeker gezien de familie van de dader, die we toch niet als welgesteld
kunnen beschouwen. Het zoengeld is hier namelijk uitgedrukt in Philipsguldens,
die 25 stuiver golden, terwijl tot nu toe het bedrag steeds werd uitgedrukt in zoen1 ,311dens van 10 stuiver. Het was waarschijnlijk een oude traditie, om in deze nietweer-courante maat te rekenen bij zoen-accoorden. In zoenguldens uitgedrukt zou
Iel bedrag dus 100 gulden zijn. De reden, om het zoengeld hoog te stellen tegenover de zielmissen, is duidelijk. Het slachtoffer heeft minderjarige kinderen en voor
hen moet een inkomen zijn. Daarom moet het bedrag ook gedurende hun minderigheid in een jaarrente worden belegd en pas met hun meerderjarigheid worden
iiiigekeerd. De bedevaart naar Rome kan worden afgekocht. De reis naar Rome zal
nog gevaarlijk geweest zijn en elke bijdrage was welkom in een gezin met kleine
kinderen.
N( YI'.
'I

9
/ie schepenprotocol van 1506, fol. XXXIIv .

-- wordt vervolgd --

