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Geachte abonnee,
Vorige maand is de heer drs. J.P.J. Lijten 65 jaar geworden.
Voor U, lezers van Campinia, is dit inmiddels een vertrouwde naam. Sinds 1979 is
hij een vaste medewerker aan dit tijdschrift. We hoeven dan slechts enkele van de
vele publicaties in Uw herinnering te brengen om het belang daarvan te onderstrepen. Bijvoorbeeld 'Het oer-oude Oirschot', de aanzet tot een geschiedschrijving
van Oirschot en Best. De nog niet afgesloten reeks over de Oirschotse zoenaccoorden. Het artikel over de Merode's in Oirschot, dat slechts na zeer veel en
diepgaand onderzoek tot stand kon komen. De artikelen over het Oirschotse kapittel, onlangs bekroond met de publicatie van de scriptie over de kapittelstatuten.
De diverse artikelen over het Sint-Joris Gasthuis alhier.
De redactie is dan ook zeer verheugd dat de heer Lijten zijn interesse voor en
kennis van de Brabantse, maar vooral van de Oirschotse historie aan een breder
publiek heeft willen overdragen. Erg gelukkig zijn we dan ook met zijn toezegging
om ook in de toekomst zijn medewerking te willen geven. In deze aflevering
getuigt de belangrijke en uitgebreide publicatie over het Middeleeuws openbaar
notariaat reeds daarvan.
Wij zijn de heer Lijten bijzonder dankbaar voor het vele voor Campinia verricht
en wensen hem een lange en gezonde toekomst toe.
De redactie.
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i.

HET MIDDELEEUWSE OPENBARE NOTARITAAT
GEZIEN VANUIT OIRSCHOT, BEST EN VELDHOVEN
door J. Lijten

Redactionale
Bij de post-doctorale opleiding Middeleeuwse studies aan de R.K. Universiteit te
Leuven volgde onze medewerker J. Lijten in het kader van de college's "Instellingen der Middeleeuwen" het seminarium over het middeleeuwse notariaat onder
leiding van Lic. M. Oosterbosch en onder supervisie van professor Dr. E. Van
Mingroot. In deze aflevering publiceren wij de eerste drie hoofdstukken van de
daaruit resulterende scriptie. In de volgende afleveringen zal het overige deel van
deze scriptie worden gepubliceerd in een enigszins bewerkte en aangevulde versie.

Wat tijd betreft, is het begrip middeleeuwen nogal ruim genomen. Als eindpunt is
gekozen het jaar 1540, omdat Karel V in de plakkaten van 21 maart 1524, 7 en 10
oktober 1531, 20 september 1539 en 4 oktober 1540 de basis legde voor de inrich2
ting van het moderne openbare notariaat in de Nederlanden. )
Achtereenvolgens willen wij u een overzicht geven van de opkomst van het notariaat en zijn verspreiding in West-Europa en in de zuidelijke Nederlanden toegespitst op onze regio.
Daarna willen wij u kennis laten maken met de Oirschotse notarissen 3) en u enig
inzicht geven in het verband van de niet-Oirschotse notariële activiteit met onze
streek.
Tenslotte willen we enige helderheid brengen betreffende de aanstelling en de
werkwijze van notarissen.
Als bijlagen volgen een chronologische lijst van de Oirschotse notarissen met een
summiere beschrijving van de van hun hand bewaarde oorkonden en eenzelfde
lijst van de buiten-Oirschotse notarissen.

Inleiding
Notaris is voor ons een vertrouwd begrip. Iedereen weet, voor welke zaken hij
zich tot een notaris kan wenden. Wij menen dan al gauw, "dat het altijd zo geweest is". Toch dateert het openbare notariaat in West-Europa pas uit de late
middeleeuwen. Het is pas in onze streken opgekomen, toen de schepenbanken
reeds een belangrijk werkterrein van het tegenwoordige openbare notariaat
bestreken, met name de registratie van overdracht van onroerende goederen.
Over het middeleeuwse notariaat in de Meierij van 's-Hertogenbosch zijn tot nu
toe slechts twee publikaties verschenen. J. Mosmans schreef over het openbare
notariaat in 's-Hertogenbosch en Drs. P.C.B. Maarschalkerweerd over hetzelfde
onderwerp in Helmond. 1) Wij meenden er daarom goed aan te doen, om het middeleeuwse notariaat in de Meierij te bezien vanuit het platteland. Wij hebben ons
daarbij beperkt tot het werkgebied van het rayon-depot Oirschot van het streekarchief Zuid-Oost-Brabant: de tegenwoordige gemeenten Oirschot, Best en Veldhoven. Reeds meer dan tien jaar heeft het voormalige streekarchief NoordKempenland de middeleeuwse documenten, die betrekking hebben op de drie huidige gemeenten, verzameld in een schaduwarchief. Naast de documenten uit de
eigen Oirschotse archieven is deze verzameling als basis genomen. Van een aparte
speurtocht, die overigens vermoedelijk slechts toevalstreffers zou opleveren, is afgezien.

I. OPKOMST EN VERSPREIDING VAN HET OPENBARE NOTARIAAT
De wortels van het openbare notariaat liggen duidelijk in het laat-Romeinse keizerrijk en wel in Italie. 4) Daar kende men vanaf het begin der derde eeuw de "tabelliones", die voor particulieren schrijfwerk verrichtten. Hun werk, ook de door
hen vervaardigde oorkonden, waren privé-zaak en hadden slechts beperkte bewijskracht. Door omstandigheden ging men op den duur hun oorkonden beschouwen als "instrumentum publice confectum", d.w.z. men kende er een zekere publiekrechtelijke bewijskracht aan toe. 5) Na de ineenstorting van het WestRomeinse rijk raakte hun ambt in verval. Desondanks is er enige continuiteit gebleven, zodat de oorkondevorm der tabelliones het voorbeeld werd voor het
middeleeuwse "notarisinstrument", zoals de notarissen hun oorkonden noemden. 6) Toch gaat het middeleeuwse notariaat als openbaar ambt niet terug op deze tabelliones, maar op de scriba publicus, wij zouden zeggen de ambtelijke secretaris, die voor publiekrechtelijke instanties het schrijfwerk verrichtte. De door zijn
hand vervaardigde stukken ontleenden hun publiekrechtelijke bewijskracht aan
de instanties, waarvan zij uitgingen.
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Het overleven van de ambtelijke secretaris.
Bij de ineenstorting van het West-Romeinse rijk ontstonden in West-Europa verscheidene Germaanse-stammen-rijkjes. Deze Germanen kenden geen schrift en
dus ook geen geschreven recht zoals het Romeinse rijk maar gewoonterecht. Hun
overeenkomsten steunden niet op geschreven documenten maar op het gegeven
woord. Er tekende zich echter spoedig een divergentie af in West-Europa. In de
gebieden, waar de bevolking van het Romeinse rijk, die reeds aan geschreven
recht gewoon was, overheerste - met name in Italië en Zuid-Frankrijk - namen de
binnengekomen Germanen allengs het geschreven recht over. In het noordelijk
deel van Europa ging het gewoonterecht overheersen. Het Karolingische rijk ging
zich evenwel uitstrekken niet alleen over streken, waar het gewoonterecht gold,
maar ook over streken met geschreven recht. Men ging zodoende behoefte gevoelen aan het schriftelijk vastleggen van bepaalde zaken. Karel de Grote bepaalde
dan ook in zijn capitularia van 803 en 805, dat zijn "missi dominici" (gevolmach7)
tigde afgezanten) bij overheidsinstanties notarissen moesten aanstellen. Deze
notarissen werkten als ambtenaren in dienst en onder verantwoordelijkheid van
een openbare overheidspersoon of -instantie. Vermoedelijk is de praktijk niet
groot geweest, maar het principe van schriftelijke vastlegging was binnengehaald.
Parallel met de wereldlijke ambtelijke secretaris ontstond de kerkelijke. Bij de ineenstorting van het West-Romeinse rijk kwamen vele leden van vooraanstaande
Romeinse ambtenarenfamilies zonder uitzicht op emplooi. In de kerk was echter
nog enige mogelijkheid. Ook daar was behoefte aan bekwame bestuurders, zodat
leden van ambtenarenfamilies zich wel beschikbaar wilden stellen voor leidende
kerkelijke functies. Bij het wegvallen van een centraal gezag op wereldlijk gebied
werd nog sterker de behoefte ervaren aan een van de kerk uitgaande administrerende ordening. Er kwamen meerdere ambtelijk geschoolde bisschoppen, die
uiteraard enig ambtelijk apparaat vormden.
Uit de verzelfstandiging van de - zowel kerkelijke als wereldlijke - ambtelijke secretaris zou het openbaar notariaat ontstaan. Overigens is het goed, ons te realiseren, dat al betrekkelijk spoedig de geestelijken practisch de enige "geletterden"
waren, zodat ook vele wereldlijke ambtelijke secretarissen uit de clerici genomen
werden ondanks canonieke verboden. 8)

De overgang van ambtelijk secretaris naar zelfstandig notaris.
Het is begrijpelijk, dat de overgang naar een zelfstandig openbaar notariaat zou
plaatsvinden in Italië. Daar was de continuiteit van de ambtelijke secretaris het
sterkst en daar leefde bovendien nog de traditie van de zelfstandig op eigen gezag
optredende tabellio. Het onderzoek van G. Costamagna wijst uit, dat in de loop
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van de tiende eeuw in Noord-Italië steeds frekwenter de titel "notarius et iudex"
(notaris en rechter) opduikt. 9) Een bekentenis in rechte ten overstaan van hem
krijgt dezelfde kracht als een bekentenis in rechte ten overstaan van een officieel
aangestelde rechter. Voor zaken de vrijwillige rechtspraak betreffende wordt de
procedure zo heel wat eenvoudiger dan die voor een officiële rechtbank en het
verlangde document is vlotter beschikbaar. Deze notarissen gaan dus optreden
onafhankelijk van de plaatselijke vorst of het plaatselijke bestuur. Zij schijnen
door een centrale macht, met name door paltsgraven, benoemd te zijn voor een
groter gebied. 10)

De erkenning van het notariaat.
Al is er dan in Italië in de loop van de tiende eeuw een grote principiële stap gezet,
daarmee heeft het notariaat nog niet de openbare functie, die wij daar thans aan
toekennen. Het zou nog twee eeuwen duren voor er een definitieve doorbraak
kwam. De feitelijke, steeds verdergaande erkenning van het notariële instrument
kreeg een officiële tint, toen paus Alexander III in 1163 bepaalde, dat authentieke
schriftelijke stukken niet als bewijs in kerkelijke rechtszaken geaccepteerd konden
worden, indien de daarin genoemde getuigen overleden waren, tenzij die stukken
door een publiek persoon waren opgesteld of van een authentiek zegel waren
voorzien. 11) Het notariële instrument werd hierdoor gelijkelijk aan de zegeloorkonden als een instrumentum publicum erkend, dat is als een openbaar, geloofwaardig en bewijskrachtig document. In principe was doordoor het notariaat als
een openbaar ambt erkend, maar het zou nog bijna twee eeuwen duren, voor dat
ambt in de Meierij was ingeburgerd.

De verspreiding van het notariaat in Noordwest-Europa.
Het is begrijpelijk, dat het openbare notariaat zich sneller zou verspreiden in streken met geschreven recht. Doch ook in de streken met gewoonterecht was men
reeds overtuigd van de noodzaak van schriftelijke optekening. De oudste tot nu
toe gevonden optekening van het Oirschotse gewoonterecht dateert van 1283. 12)
Het is een vrij volledige redactie van het erfrecht, een terrein, waarop de notarissen zich nogal zouden bewegen. Daarnaast won het geschreven recht steeds meer
aan invloed vooral op kerkelijk terrein.
De bisschop en de hem vervangende rechter, de officiaal, sprak recht volgens geschreven Romeins recht, waarbij nogal wat op schrift moest worden vastgelegd.
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Deskundig personeel was daarbij onontbeerlijk. Het vierde concillie van Lateranen had dan ook in 1215 bepaald, dat aan iedere bisschoppelijke rechtbank een
"persona publica", een openbaar notaris, verbonden moest zijn, indien deze beschikbaar was, of anders geschikte mannen, om de rechtelijke stukken op te maken. 13) De weg voor het openbare notariaat lag open. Het lag voor de hand, dat
deze weg zou lopen via de bisschoppelijke rechtbanken. Al zouden de eerste notarissen, die daar in dienst kwamen, het karakter hebben van in-vaste-dienstgesalarieerde-ambtenaren, gezien hun bevoegdheid konden zij elk moment, dat
daarnaar vraag ontstond, als zelfstandige openbare notarissen gaan optreden. De
oudste notariële openbare instrumenten vinden we dan ook per bisdom in de bisschopssteden. Luik 1274; Utrecht 1294. 14)

oudst bewaarde notariële oorkonde opmaakte, hadden onze voorouders reeds
kennis gemaakt met deze vorm van publieke administratie.

De verspreiding in het bisdom Luik.
Noord-Brabant hoorde in de middeleeuwen onder het bisdom Luik. Vóórdat in
de bisschopsstad in 1274 het oudste bewaard gebleven openbare notarisinstrument werd opgemaakt, was er al een aanloopperiode geweest. Reeds in 1252
had de Luikse curie beëdigde "notarissen" in dienst, van wie sommigen waarschijnlijk de bevoegdheid van openbaar notaris hadden. De manier van werken
van een openbaar notaris was hun in elk geval bekend, zoals blijkt uit een akte
met een soort notarieel kenmerk, opgemaakt in 1258 door Petrus dictus Pica. 15).
De oogst van openbare notariële instrumenten in Luik is vanaf 1274 aanvankelijk
schaars. Enkele van deze notariële instrumenten zijn van de hand van Italiaanse
notarissen, die vermoedelijk in het gevolg van pauselijke gezanten in de Nederlanden waren gekomen. 16) Vanaf Theodericus de Rosuth (1288 - 1306) 17) en Johannes de Spiere (vanaf 1309) is er een ononderbroken reeks notarissen werkzaam in
Luik. 18)
Als wij ons afvragen, hoe de verspreiding van het openbare notariaat in het bisdom Luik heeft plaats gehad, ligt het voor de hand, dat daar twee factoren van
belang zullen zijn: de geringere of grotere afstand van de diverse plaatsen tot Luik
en de grotere of minder grote belangrijkheid van die plaatsen vooral in kerkelijke
zin, zodat er voor een openbaar notaris emplooi zou zijn. Het is begrijpelijk, dat
Noord-Brabant bij deze verspreiding als hekkesluiter zou fungeren. Een chronologische lijst van de oudste bewaarde notariële instrumenten, opgemaakt in de diverse plaatsen van het bisdom, ziet er als volgt uit: 1274; Luik; 1286: Valkenburg
en Andenne; 1287: Nijvel en Namen; 1290: Tienen; 1292: Maastricht en Sint Truiden; 1302: Leuven; 1304: Rotem (Halen); 1307: Tongeren; 1316: Diest; 1318:
Hasselt; 1321: Stokkem; 1322: Borgloon; 1325: Zoutleeuw; 1326: 's-Hertogenbosch. 19) Voordat de in 's-Hertogenbosch gevestigde openbare notaris daar zijn

De Meierij maakt kennis met het notariaat.
Wanneer wij het oorkondenboek van Noord-Brabant nazien betreffende het optreden van notarissen, is de oogst zeer matig. 20) Niettemin is deze matige oogst illustratief voor de kennismaking van de Meierij van 's-Hertogenbosch met het notariaat. De oudste bekende notariële oorkonde, die betrekking heeft op de Meierij, d.d. 1305.12.02 is van de hand van de Luikse notaris Theodericus de Rosuth
en behandelt een regeling betreffende het patronaatsrecht van de kerk van Bergeyk. 21 ) Ook de volgende notariële oorkonde d.d. 1306.09.09 is van de hand van
dezelfde notaris. Zij is echter opgemaakt te Helmond en handelt over de verkrijging van het patronaatsrecht der kerken van Asten en Lierop door Postel. 22) De
derde d.d. 1307.09.26 is door de pauselijke en keizerlijke notaris Arnoldus de Puteo opgemaakt te Aken en handelt over het recht tot het benoemen van schout,
schepenen en gezworenen van Budel. 23) De laatste is van de hand van Johannes
de Spiere, die zich poorter van Doornik noemt, en is opgemaakt te Brussel in
1307. Het is een transsumpt (afschrift) van enkele oudere oorkonden, waarvan er
een betrekking heeft op het patronaatsrecht van 's-Hertogenbosch. 24) Deze geringe oogst tot 1312 toont toch aan, dat de Meierij in het begin van de veertiende
eeuw kennis maakte met het openbare notariaat en dat deze kennismaking liep via
het zuiden. De oudste Luikse openbare notarissen blijken een groot gebied bestreken te hebben. Zij waren werkzaam tot in de uithoeken van het bisdom en zelfs
daarbuiten.

Vestiging van het openbare notariaat in de Meierij.
De oudste bewaarde notariële oorkonde in 's-Hertogenbosch dateert uit 1326 en is
van de hand van Henricus Gerardi de Neynsel. Als einddatum (datum van de
laatste bewaarde oorkonde) van dit notariaat vermeldt Mosmans 1347. Naast enkele notarissen, van wie slechts één instrument bewaard is, zien we Theodericus
Mathei quondam Gheghel optreden van 1342 tot 1360. Als we de verdere lijst
overzien, kunnen we veilig concluderen, dat vanaf 1326 continu één of twee en
spoedig meerder notarissen in 's-Hertogenbosch hebben gepractiseerd. 25) Voor
Oirschot zijn we niet zo gelukkig, de continuïteit in de eerste tientallen jaren te
kunnen aantonen. De oudste bewaard gebleven Oirschotse notatiële oorkonden
dateren van 1337 en zijn van de hand van Theodericus de Arle. 26) De volgende

58.
27
dateert van 22 jaar later en is van de hand van Godefridus de Audenhoven. ) De
28
dan volgende is weer van 20 jaar later van de hand van Daniel de Oerscot. ) Vanaf dat jaar is de continuiteit van practiseren van een, twee of meer notarissen in
Oirschot onomstotelijk. Ondanks deze grote hiaten zijn wij toch van mening, dat
er sinds 1337 continu een notaris in Oirschot gepractiseerd heeft, omdat er geen
enkele aanwijziging gevonden is, dat Oirschotse ingezetenen of instanties zich tot
buitendorpse notarissen gewend hebben. Omdat er in Oirschot geen enkel middeleeuws notariëel protocol bewaard is, moeten wij ervan uitgaan, dat het leeuwendeel van alle middeleeuwse notariële werkzaamheden in Oirschot onbekend zal
blijven. Bovendien moeten we er rekening mee houden, dat de notariële werkzaamheden in de beginfase minimaal zijn geweest. Het notariaat was denkelijk in
heel de middeleeuwen een bijbaan en geen kostwinning.

II. DE OIRSCHOTSE NOTARISSEN
Van de oudste Oirschotse notarissen weten we bitter weinig. Wij moeten practisch
tevreden zijn met de informatie, die zij zelf ons geven. De twee oudsten dragen
echter namen, die van die tijd af tot op heden steeds in Oirschot zijn voorgekomen: Theodericus van Arle (Aerle, Aarle) en Godefridus van Audenhoven (later
wel geschreven Oudenhoven). Beiden noemen zich clericus (geestelijke), maar Godefridus van Audenhoven was priester, zoals uit een legaat in het ten overstaan
van hem gemaakte testament blijkt. De testatrix legateert "Godefrido de Audenhoven, presbytero, notario infrascripto quinque solidos" "Aan Godefridus van
Audenhoven, priester, notaris ondergeschreven, vijf schellingen". Wij vermoeden, dat hij dezelfde is als Godefridus van Audenhoven, rector der Mariakapel,
aan wie d.d. 1379.02.04 een jaarrente van 20 schellingen wordt overgedragen ten
bate van de kapel (akte t.o.v. notaris Daniel de Oerscot) en als Godefridus van
Audenhoven, kapelaan, die getuige is bij het erfpachtcontract van 1388.01.10
(ook t.o.v. notaris Daniel de Oerscot).
Ook Daniel de Oerscot noemt zich clericus. Wij vermoeden, dat de aanduiding
"de Oerscot" bedoeld is als aanduiding van zijn plaats van afkomst en praktijkuitoefening. Wanneer iemand zich vanuit Oirschot ergens anders vestigde, kon
deze aanduiding een naam worden; binnen Oirschot is deze gang van zaken ons
onbekend. Ofschoon er van Daniel de Oerscot 7 oorkonden bewaard zijn gebleven van 1379 tot 1407, weten we weinig omtrent zijn persoon en eventuele andere
functies.
Henricus Lucen de Oesterwych zal van Oisterwijkse afkomst geweest zijn, maar
ook van hem weten we enkel, dat hij zich clericus noemt.
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Johannes Heinrici de Meduen noemt zich clericus van het bisdom Utrecht. Hij zal
dus afkomstig zijn geweest van Meeuwen in het land van Heusden en Altena, dat
onder het bisdom Utrecht hoorde. Vermoedelijk was hij de vader van Henricus de
Meduwen, die lange tijd pastoor van Oirschot was en van wiens hand meerdere
testamenten bewaard zijn verspreid over de jaren 1421 en 1452. Ofschoon deze
door hem opgemaakte testamenten zegeloorkonden zijn, benadert de stijl zeer
dicht die van een notarieel instrument.
Van Philippus de Gheldrop, clericus, is slechts één instrument bewaard. Hij zal
een lid zijn geweest van de destijds bekende Oirschotse familie, die in de vijftiende
en zestiende eeuw enkele schepenen, meerdere priesters, enkele kanunniken en een
kapitteldeken leverde. Mogelijk is hij spoedig pastoor geworden in Geffen. Bij de
oprichting van het beneficie en de incorporatie van de kapel van Joorden Brant
(geparenteerd aan de familie van Geldrop) d.d. 1400.05.02 was Philippus van
Gheldrop, priester en pastoor van Geffen als getuige aanwezig.
Van de hand van Rutgherus filius Johannis Rutgheri de Audenhoven de Oerscot
zijn 12 oorkonden bewaard gebleven, verspreid over de jaren 1393 tot 1426. Aanvankelijk betitelt hij zichzelf als clericus maar vanaf 1412.03.12 als priester. De
van hem bewaard gebleven instrumenten, waarin hij zich clericus noemt, lopen
echter slechts van 1393 tot 1396.
Van Johannes Elye, priester, zijn twee oorkonden bewaard van dezelfde dag,
1400.05.02, betreffende de kapel van Joorden Brant. Wij vermoeden, dat hij een
functie heeft gekregen in 's-Hertogenbosch. Mosmans vermeldt een Johannes
Elye, alias Haneman, priester, in 1421.29)
Henricus filius quondam Johannis Jordani de Oerscot, priester, had waarschijnlijk de toen al tamelijk vaste achternaam Jordens of Joordens. Hij instrumenteerde van 1403 tot 1418. Welke functie hij had als priester, is niet bekend.
Johannes de Erpe films Wilhelmi, priester, is weer slechts bekend van één instrument. Ofschoon de familienaam van Erp in later tijd in Oirschot voorkomt, kunnen wij geen enkel concreet verband aanwijzen.
Rutgherus Voss de Oerscot is de enige Oirschotse notaris, die zichzelf niet betitelt
als priester of clericus. Hij zal zeker uit de in die tijd vooraanstaande Oirschotse
familie zijn, waarvan regelmatig leden schepen waren. Het verband met hen is
echter niet met zekerheid aan te wijzen. Bij het testament van Jordaan Brant d.d.
1414.05.19 was een Rutgher Voss getuige. Dat deze dezelfde persoon is, kunnen
we slechts gissen. Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hij de Rutgher
Voss, priester, is, die d.d. 1471.03.03 in Uden zijn testament maakte ten overstaan
van de Oirschotse notaris Henricus Beelarts. Voor het maken van dit testament
had hij bij geinsereerde oorkonde d.d. 1449.03.08 reeds verlof gekregen van de
Luikse officiaal. Van deze notaris is slechts één instrument bewaard.
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Jordanus Anselmi Hannen de Oerscot, priester, instrumenteerde in 1437 (5 bewaarde oorkonden) en in 1438 (1 oorkonde). Van latere tijd zijn nog 2 instrumenten bewaard van 1447 en 1463. Hij laat dan de naam Hannen weg, maar de identiteit van zijn notarissignet toont aan, dat er sprake is van dezelfde persoon. Zijn
vader, Ansem Hannen of Hannensoen, was schepen in 1410,30) 1415,31) 1418,32)
1421,33) en 1427.34) Hijzelf was in 1464 en 1473 arbiter bij zoen-accoorden wegens doodslag. Verder was hij rector van het altaar van O.L. Vrouw en Sint Joris
en vermoedelijk niet-residerend pastoor van Wintelre.35)

Henricus` filius Jacobi Esch de Oirschot noemt zich ook steeds clericus, terwijl
ook hij priester was. Van hem zijn 4 oorkonden bewaard van 1492 tot 1505. Hij
komt reeds voor als priester in 1482.48) Aangewezen als rector van het nieuwopgerichte beneficie van Sint Eloy d.d. 1486.03.14, wist hij in juli 1487 het kapittel te bewegen een klein beneficie van Crispinus en Crispinianus daarbij te voegen,
omdat hij zo weinig inkomsten had.49) Hij was rentmeester van het Sint-Jorisgasthuis 50) en werd in 1506 rentmeester voor de goederen van Echternach in Brabant en Zeeland.51) Hij is gestorven in het voorjaar van 1528.52) Hij was negenmaal arbiter geweest bij zoen-accoorden wegens doodslag.53)

Johannes de Andel, clericus Traiectensis, is gezien deze aanduiding wel afkomstig
uit Andel in het land van Heusden en Altena in het bisdom Utrecht. Van zijn
hand bleef slechts één instrument bewaard. Zijn persoon is verder niet te preciseren.
Wilhelmus de Audenhoven, priester, is bekend van 2 instrumenten in 1440 en
1446. Zijn plaats in de bekende Oirschotse familie is niet aan te duiden. Hij leefde
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nog in 1466, toen hij een erfenis kocht,36) maar was in 1473 overleden. )
Henricus Beelarts is bekend van 10 bewaarde instrumenten van de jaren 1450 tot
1475. In de oorkonde van 1452 noemt hij zichzelf priester, in alle andere steeds
clericus. Hij woonde samen met zijn twee ongehuwde zusters Heilwig en Margriet. Na de dood van Heilwig stichtte hij in 1489 met Margriet het Beelartshofje.
Hij was tweemaal arbiter bij een zoen-accoord wegens doodslag. Ook was hij kapelmeester van de Mariakapel, rentmeester van het Sint-Joris-gasthuis en rentmeester van het kapitte1.38) Hij stierf op 10 november 1489.39)
Mercelius de Pomerio, priester, was pauselijk en keizerlijk notaris. Van hem zijn
5 oorkonden bewaard uit de jaren 1470 - 1473. Hij komt onder zijn Nederlandse
naam Mercelis van den Bogaert (Boegaert) voor als pastoor van Oirschot van
1468 - 1485.40)
Jacobus Dormalen de Oerscot, clericus, is slechts bekend van één instrument d.d.
1482.02.08. Wij zullen hierop in ander verband terugkomen. Hij fundeerde d.d.
1486.01.03 het beneficie van Sint Sebastiaan mede op verzoek van zijn toen reeds
overleden wettige zoon Jacobus, waaruit wij concluderen, dat hij gehuwd was
(geweest) en reeds bejaard.41)
Van Martinus Vleminx de Oerscot, clericus, zijn 5 instrumenten bewaard van
1486 tot 1501. Verder is van hem nog vermeld, dat hij het testament heeft opgemaakt van Willem van Geldrop, priester, d.d. 1487.02.14 42) en huwelijkse voorwaarden tussen Danel de Leeuw en diens echtgenote Joest d.d. 1495.08.06.43) Hij
was een zoon van Gysbrecht Pauwels Vlemmincx (zo wordt de naam meestal ge45
schreven). Hij was rentmeester van het kapitte1,44) priester en kapelaan, )
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kerkmeester 46) en rector van het altaar der H. Drievuldigheid. ) Hij stierf vermoedelijk eind 1503 of kort daarna.

Johannes Buetzelar de Xanctis, clericus van het aartsbisdom Keulen, afkomstig
van Xanten, heeft slechts korte tijd naspeurbaar in Oirschot gewerkt: van 1503 tot
1506. Hij was erkend als notaris door de curie zowel van Keulen als van Luik. Uit
andere bronnen hebben wij geen informatie over hem.
Hoewel we geen absolute zekerheid kunnen geven, zijn we toch van mening, dat
Jaspar de Esch, clericus, van wie instrumenten bewaard zijn van 1507 tot 1525,
een natuurlijke zoon was van de reeds genoemde notaris Henricus filius Jacobi
Esch. Jaspar was in 1506 rentmeester van het kapitte1.54) Vanaf 1509 trad hij enkele jaren op als tweede secretaris van Oirschot.55) In 1522 was hij kerkmeester.56)
In 1523 werd hij rentmeester van de familie van Merode.57) In 1528 wikkelde hij
als gemachtigde van zijn broers en zusters de nalatenschap van zijn vader Henrick
af.58) In dat jaar volgde hij deze ook op als rentmeester van de tak Houffalize der
familie van Merode, die in Oirschot nog verschillende bezittingen had.59) Het instrument van zijn hand d.d. 1525.07.25, een uittreksel uit het testament van Aelbrecht van de Maerselaer, wordt vernoemd in het Oirschotse schepenprotocol van
1529 op zo'n wijze, dat wij menen te moeten besluiten, dat Jaspar, de natuurlijke
zoon van Henrick, de notaris is.60) Er was in die tijd in Oirschot namelijk nog een
andere Jaspar van Esch: Jaspar Peters Jacopszoon, die priester was gewijd in
1483. 61) Volgens het constante gebruik in de Oirschotse schepenprotocollen wordt
deze priester steeds aangeduid met heer Jaspar van Esch.62) Dat zou dus zeker
ook hier gebeurd zijn, als hij de notaris was geweest. We komen nu voor de volgende moeilijkheid. Jaspar van Esch noemt zich in 1525 clericus, terwijl hij in
1524 voor de eerste maal schepen was geweest, een combinatie, die indruist tegen
de toenmalige geplogenheid. Voor deze moeilijkheid zijn meerdere oplossingen
denkbaar:
1. Jaspar van Esch was nog clericus, toen hij het testament opmaakte (de datum
wordt niet genoemd), waarvan hij in 1525 een uittreksel verzorgde.
2. De aanduiding clericus betekent alleen, dat de persoon in kwestie clericus was
op het ogenblik, dat hij tot notaris werd aangesteld.
3. De aanduiding clericus was toen reeds aan het groeien naar de latere betekenis:
iemand, die van schrijfwerk zijn beroep heeft gemaakt.
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Deze derde mogelijkheid is niet zo vreemd, want de Oirschotse secretarissen noemen zich "clericus iuratus scabinorum" "gezworen schepenklerck", terwijl er
geen aanwijzing is, dat zij clericus waren in onze zin.

vense relaties aan en trad o.a. op voor het convent der 11000 maagden") en voor
het groot ziekengasthuis te Leuven.78)
Hij is, vermoedelijk vrij jong, gestorven in 1548.79) Hij had vier natuurlijke kinderen bij Goyartken Jansdochter van de Marselaer: een dochter en drie zonen,
van wie de jongste, Cornelis, in 1556 nog minderjarig was.80)
Peter Willemszoon van Breugel, die in 1553 voor de laatste maal presidentschepen
was geweest, trad toen op als zijn executeur testamentair.

Jaspar van Esch is van die tijd af regelmatig om de drie jaar schepen geweest,
vanaf 1536 president-schepen, tot zijn dood op 23 december 1554.63)
Hij was volgens Frenken zevenmaal gehuwd geweest, hetgeen bij nader onderzoek niet houdbaar lijkt G4)
Ofschoon van Henricus Stockelman, priester, slechts één instrument bewaard is,
is zijn levensweg goed te traceren. Hij was de zoon van Jan Dirckszoon Stockelmans en van Heilwig Woutersdochter Rutten. Vanaf 1512 wordt hij uitdrukkelijk
als kapelaan en kerkmeester genoemd ,65) maar hij was rector van het altaar van
Sint Anna en Oda vanaf de oprichting bij instrument van notaris Gaspar de Esch
d.d. 1507.04.15 66) en vermoedelijk vanaf ongeveer dezelfde tijd kerkmeester. Het
was de belangrijke periode van de afbouw van de kerk en het plaatsen van het
koorgestoelte. Het van zijn hand bewaard gebleven instrument d.d. 1509.09.22
staat in verband met de afbouw der kerk. Ook wordt hij vermeld als notaris, die
het accoord heeft opgemaakt tussen Jan Borchmans, de aannemer van het koorgestoelte, en meester Cornelis die Neve, de beeldsnijder.67) In de lijst der kapelaans van 1532 wordt hij als een der oudste vermeld.68) Overigens was hij reeds in
1510 niet-residerend rector van het Maria-altaar in (Berkel-)Enschot.69) In 1532
legde hij ten overstaan van de schepenbank een verklaring af over een door hem
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als notaris, vermoedelijk in 1528, opgemaakt testament. )
Hij stierf vermoedelijk in 1554, want d.d. 1554.02.23 trad hij nog op voor schepenen, terwijl d.d. 1555.02.12 sprake is van zijn erfgenamen.71)
Ook Gerardus Menghelen, priester, heeft niet veel notariële sporen nagelaten.
Slechts één oorkonde door hem in Oirschot vervaardigd d.d. 1513.07.10 is bewaard. Daarnaast zijn enkele instrumenten bewaard, die hij opgemaakte te Leuven in de jaren 1517 - 1519.72) Gerard was een zoon van Art, die zelf een natuurlijke zoon was van de priester Jan Menghele (ook Myngelen). Hij was duidelijk een
beschermeling van de invloedrijke Oirschotse kanunnik Anthonis Bruynincx, die
verder nog ter sprake zal komen. In diens testament d.d. 1529.06.23 te Leuven gemaakt ten overstaan van notaris Cornelius Roggen treedt hij op als getuige en
wordt diens "kapelaan" genoemd. Hij was ook zijn executeur testamentair. Na
zijn korte Leuvense tijd, vermoedelijk bij kanunnik Anthonis Bruynincx, die ook
daar blijkens zijn testament een huis zal hebben gehad, was hij terug in Oirschot,
waar hij d.d. 1520.07.10 werd aangesteld tot rentmeester van het kapitte1.73)
In de kapelaanslijst van 1532 komt hij kort na Henrick Stockelmans, maar welk
rectoraat hij heeft gehad, is niet bekend.74) Naast zijn relaties met kanunnik Anthonis Bruynincx, voor wie hij herhaalde malen als procureur optrad,75) zoals hij
ook gemachtigde was van diens natuurlijke zoon Anthonis,76) hield hij zijn Leu-

Johannes de Hersel, priester, was pauselijk notaris. Hij was d.d. 1512.05.23 benoemd tot rentmeester van het kapittel.71) in 1528 blijkt hij kanunnik te zijn van
het kapittel te Boxte1.82) Daar hij in 1520 door Gerard Menghelen werd opgevolgd
als rentmeester, veronderstellen wij, dat hij toen reeds kanunnik geworden is. Hij
bleef in Oirschot wonen, waar hij rector was van het Sint-Joris-altaar.83) In 1531
werd hij gevraagd als arbiter in een zoen wegens doodslag.") Hij had een natuurlijke dochter Heilwig, die getrouwd was met Eymbrecht Pauwelszoon van den
Berselair.85)
Na het lichten van de persoonsdossiers van enkele Oirschotse notarissen dringen
zich enige conclusies op. De Oirschotse notarissen waren in overgrote meerderheid priester, al verstoppen sommigen deze kwaliteit onder de betiteling clericus.
Dat iemand kinderen had, wil in de verste verte niet zeggen, dat hij gehuwd was.
De betiteling clericus heeft een zeer twijfelachtige waarde. Er is zelfs een reële mogelijkheid, dat zij niet meer inhoudt dan dat de betreffende persoon beroepshalve
schrijfwerk verrichtte voor anderen. Het notariaat was vermoedelijk niet alleen
een (geringe) bijverdienste maar ook een kwalificatie, die hielp om gemakkelijker
hogerop te komen, terwijl men - eenmaal het doel bereikt zijnde - de veeleisende
werkzaamheden liever vermeed.

III. DE BUITENDORPSE NOTARISSEN EN HET VERBAND VAN
HUN WERK MET DE REGIO
Onder de niet-Oirschotse notarissen, die oorkonden hebben opgemaakt, die in
enige betrekking staan tot Oirschot, Best en Veldhoven, nemen de Bossche notarissen een belangrijke plaats in. Aan de hand van de publicatie van Mosmans kunnen wij over sommigen van hen enige informatie geven. Wat betreft de nietBossche onder deze notarissen is geen verdergaand onderzoek verricht.
Van Johannes Johannis quondam Leydecker de Buscoducis, clericus, hebben
twee oorkonden enige betrekking met onze regio. Het uittreksel d.d. 1357.04.11
uit het testament van Henricus van Ghemert spreekt over bezit in Zeelst, wat niet

64.

65.

zo verwonderlijk is, daar de vader van de testateur Waltherus de Ourle (Wouter
van Oerle) was. Deze zal zich van Oerle in Gemert gevestigd hebben, terwijl zijn
zoon zich vandaaruit in 's-Hertogenbosch gevestigd zal hebben.

niet bekend. Mosmans vermeldt in 's-Hertogenbosch in 1403 wel een Wilhelmus
Haghen als notaris, maar deze noemt zich "de Beke" en clericus.89) Wij hebben
niet kunnen achterhalen, of hier mogelijk toch van dezelfde persoon sprake is.

Het testament van Bertholdus Henricszoon van den Dyck, dat d.d. 1367.08.09 ten
overstaan van hem werd gemaakt, spreekt over bezit in Oirschot, wat erop duidt,
dat Bertholdus vermoedelijk uit de bekende Oirschotse familie stamde. Johannes
Leydecker heeft dit testament niet meer zelf kunnen instrumenteren. Krachtens
opdracht van de officiaal van Luik d.d. 1367.10.11 gebeurde dit d.d. 1367.12.05
door Johannes Baldewini de Bynderen, clericus, die door Mosmans als notaris
vermeld wordt van 1367 tot 1379.8684 Johannes Leydecker zal dus in augustus of
september 1367 zijn overleden. Mosmans vermeldt hem als notaris van 1352 tot
1366.86)

Marselius de Bakel, priester, is een van de weinigen, die pauselijk en keizerlijk notaris was. Mosmans vermeldt hem echter alleen als keizerlijk notaris van 1391 tot
1394.88) Het testament van Emondus Buys, pastoor van Macharen, dat d.d.
1394.09.07 ten overstaan van hem gemaakt werd, is alleen bekend uit een transsumpt d.d. 1399.09.23 door notaris Johannes de Mirde de Buscoducis, die door
Mosmans priester wordt genoemd, pastoor van het begijnhof en kapittelheer.
Terwijl hij, eveneens volgens Mosmans, gestorven is in 1416, wordt zijn notariaat
gedateerd van 1381 tot 1389.88) Dat kan dus met 10 jaar worden uitgebreid.
Pastoor Buys bleek over nogal belangrijke goederen in Oirschot te beschikken.
Misschien was hij van Oirschotse afkomst.

Mathias Scilder de Buscoducis is vertegenwoordigd met twee oorkonden. De
eerste d.d. 1365.05.19 betreft de afwikkeling van een testament, waarin sprake is
van bezittingen onder Straten in Oirschot, de tweede is een transsumpt van de
reeds vermelde oorkonde van 1357.04.11. Hij noemt zichzelf geen clericus of
priester, maar Mosmans noemt hem proost der Illustere Lieve Lieve Vrouwe
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Broederschap en kanunnik en vermeldt hem als notaris van 1357 tot 1371. )

Arnoldus de Aggere, clericus, stamt mogelijk ook uit de reeds genoemde Oirschotse familie van den Dyck. Hij wordt door Mosmans vermeld als notaris van
1405 tot 1415.89) Hij maakte d.d. 1410.08.27 het testament op van Catharina van
Blaerthem, die een legaat naliet aan de Oirschotse armen, wat doet vermoeden,
dat zij via een van haar ouders van Oirschotse komaf was.

Servacius Felix, clericus, instrumenteert in Maastricht d.d. 1373.02.25. Dit stuk is
in het Oirschotse kapittelarchief terecht gekomen als retroactum van de overdracht d.d. 1387.07.22 ten overstaan van notaris Henricus Lucen de Oesterwych.
In de lijst van middeleeuwse notarissen te Maastricht van Gehien komt hij niet
voor.87)

Theodericus Radulphi de Eyndoven, clericus, is de enige Eindhovense notaris, die
wij ontmoetten. Hij vervaardigde d.d. 1416.12.16 een uittreksel uit het testament
van Godefridus, pastoor van Wintelre en Vessem, op verzoek van diens schoonzoon. Een verdere naam van de pastoor wordt niet genoemd en evenmin wordt
aangegeven ten overstaan van wie en wanneer diens testament gemaakt werd.

Het testament van Wilhelmus zoon van wijlen Nicolaus de Rode ten overstaan
van Petrus Polslauwer de Buscoducis, clericus, d.d. 1377.12.28 spreekt over een
hoeve onder Oerle. Mosmans dateert deze notaris van 1377 tot 1391.88)

De Tiense notaris, Johannes de Hespene inferiori, vermoedelijk afkomstig van
Neer-Hespen, maakte een oorkonde op in verband met de afwikkeling van het
testament van Lya van Maren en haar oom, kanunnik Joorden Brant.

Johannes Bekerdey alias de Oerscot dictus, priester, legde d.d. 1389.02.25 in 'sHertogenbosch vast, dat Arnoldus Hoernkens aan de provisor van Postel verlof
gaf een lijfrente te lossen drukkend op het goed ten Ellaer in Oirschot, dat door
Postel verworven was. De oorkonde is door Hoernkens medebezegeld. Deze notaris wordt door Mosmans niet vermeld.

Ook in verband met de afwikkeling van het testament van de Luikse kanunnik
van Oirschotse origine, Joorden Brant van Straten, staat de oorkonde van het
Luikse kapittel van Sint Jan met notariële bekrachtiging door de pauselijke en
keizerlijke notaris Waltherus de Hovaert (of Honaert) alias de Herke, priester,
waarin de medekanunnik en executeur van Joorden Brant diens fundatie vermeerdert.

De Diestse notaris Johannes de Merhout noemt zichzelf geen clericus of priester.
Twee Diestse begijnen van Oirschotse afkomst deden ten overstaan van hem d.d.
1393.10.14 een schenking aan de Tafel van de H. Geest in Oirschot.
De bemoeienis van Wilhelmus Haghen de Loenhout, priester, met Veldhovense
zaken is slechts zeer indirect. Hij vervaardigde d.d. 1394.03.17 in Postel op verzoek van de provisor twee transsumpten van oorkonden, waarbij Postel bezittingen in Zonderwijk en Oerle verworven had. De woonplaats van deze notaris is ons

Ghiselbertus Roesmont, clericus, instrumenteerde d.d. 1427.12.11 een schenking
van de Bossche kanunnik Mr. Martinus van Zoemeren aan het Oirschotse kapittel. Deze Bossche notaris is bij Mosmans niet vermeld.
Johannes Gruter de Venrade, die door Mosmans als notaris wordt gesignaleerd
van 1423 tot 1440 (overleden 1449.01.26) was ook kanunnik.89) Het lag dan ook
voor de hand, dat de Bossche kapitteldeken van Oirschotse afkomst, Peter de
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Crom, hem vroeg de zegeloorkonde op te maken, waarbij de deken in opdracht
van de pauselijke legaat in Duitsland de inlijving van de Oirschotse matricularij
bij de kerkfabriek effectueerde.

Eersel) tot pastoor in Middelbeers werd benoemd. Men koos wel met opzet een
notaris, die de streektaal beheerste, zodat de Nederlandse namen onverminkt
overkomen. Voor een Italiaanse schrijver schijnt dit een onmogelijke opgave geweest te zijn.

De eveneens Bossche notaris Johannes Cousmeker, die zichzelf niet als clericus
aanduidt en die door Mosmans wordt genoemd als notaris van 1416 tot 1437,89)
maakte d.d. 1437.04.05 een instrument van de schenking door de Bossche begijn
van Oirschotse afkomst, Margaretha Spijkers, met de bedoeling, dat in haar huis
in de Notel een klooster gesticht zou worden. Dit ging blijkbaar niet door, zodat
de schenking verviel aan de Tafel van de H. Geest.
Ook Philippus de Bonningen, clericus, is een Bossche notaris, door Mosmans vermeld als notaris (Bonyngen) van 1444 tot 1455.90) D.d. 1438.05.10 maakte hij het
testament op van Johannes Weerhout en diens vrouw Mechtildis, die mogelijk
van Oirschotse afkomst was. Hij noemt zich in 1438 alleen keizerlijk notaris, terwijl Mosmans hem tevens pauselijk notaris noemt. Hij zal deze kwalificatie dus
naderhand verkregen hebben.
De Oirschotse Aleydis dochter van Johannes Marcelissen was begijn te Lier. Daar
maakte zij d.d. 1444.10.07 haar testament ten overstaan van Henricus Hatschot,
priester van het bisdom Kamerijk.
Het testament van Ard Coman Arts is vermoedelijk gebruikt geweest in een proces voor schepenen van Oirschot. Deze Bossche poorter, die bezittingen had in
Oirschot, had dit testament gemaakt d.d. 1457.04.07 ten overstaan van Bertholdus filius quondam Arnoldi de Beeck, clericus, welke notaris aan Mosmans blijkbaar niet bekend was.
Wel wordt door Mosmans Wilhelmus Spierinck, priester, als notaris vermeld,
maar niet als pauselijk notaris, wat hij blijkens het door hem opgemaakte testament d.d. 1471.07.06 wel was. Ook heeft Mosmans hem enkel getraceerd van
1473 tot 1477.91) Van de testatrix, Margareta, weduwe van meester Godefridus de
Rode, raadsheer van 's-Hertogenbosch, weten we uit andere bron, dat zij een
dochter was van Willem van Audenhoven en dus waarschijnlijk van Oirschotse
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afkomst. )
Ook Johannes Ghisberti, clericus, was een pauselijk (en keizerlijk) notaris, die
echter door Mosmans niet wordt vermeld. Ons is hij alleen bekend van het opmaken van het testament met latere codicillen van de Bossche kanunnik van Oirschotse afkomst, Amelryck Boot.
Johannes Pistoris, clericus van het bisdom Kamerijk en pauselijk en keizerlijk
notaris, was verbonden aan de Romeinse curie. Hij maakte d.d. 1478.04.28 de zegeloorkonde op van de auditor aan het pauselijk hof, Antonius de Grassis, waarbij krachtens pauselijke opdracht Henricus Ducis de Eersel (Henrick Hertogs uit

Engelbert van de Spijker, van Oirschotse afkomst, was kanunnik in Keulen. Hij
maakte daar d.d. 1490.03.06 zijn testament, waardoor de stichting van de cantorij
in gang werd gezet, ten overstaan van Henricus Hatart de Horst, clericus van het
bisdom Luik maar beëdigd schrijver van de Keulse curie.
Nicolaus Marchant, priester, maakte d.d. 1505.01.30 een zegeloorkonde op van
Henricus de Orcy, abt van Sint Laurentius bij Luik, waarbij deze krachtens pauselijke machtiging bepaalde, dat het kapittel van Oirschot rechtstreeks onder pauselijk gezag stond.
De Bossche notaris, Ghyselbertus die Hollander alias de Maren, clericus, maakte
d.d. 1507.03.05 de zegeloorkonde op van de Boxtelse kapitteldeken, Alardus
Baliart, waarbij deze als pauselijk iudex et executor de oprichting van het beneficie van Sint Anna en Oda effectueerde. Dit gebeurde in 's-Hertogenbosch, waar
het Oirschotse kapittel vanwege de dreigende oorlogsomstandigheden een toevlucht had gezocht.93) Deze notaris wordt door Mosmans vermeld als Gysbertus
Ludovici die Hollander, pauselijk notaris, maar enkel in het jaar 1492.94)
Amisius Tectoris (Dekkers) de Bladel, priester, maakte d.d. 1507.05.14 het testament op van Gherardus Ravens alias Gherit de Molder, inwoner van Schijndel.
Deze legateerde een huis met aangelag in het Hoelcop (tegenwoordig Hoolkot)
aan de Tafel van de H. Geest in Oirschot. Deze notaris was pastoor te Schijndel
van 1506 tot 1529, in welk jaar hij aldaar op 72-jarige leeftijd stierf.95)
Cornelius Roggen, clericus, was pauselijk en keizerlijk notaris te Leuven, waar hij
d.d. 1529.06.23 het testament opmaakte van de bekende Oirschotse kanunnik
Anthonis Bruynincx met enkele latere codicillen. Bij dit testament was de Oirschotse notaris Gerard Mengheien niet alleen getuige als "kapelaan" van de testateur, maar werd hij door deze ook aangewezen als een van zijn executeurs.
Nicolaus Alexandri, clericus van het bisdom Kamerijk, maakte d.d. 1538.04.26
het instrument op, waarin Ricalt IV van Merode, kanunnik van het Oirschotse
kapittel en sinds 1533 tevens halfheer van Oirschot,96) vijf Oirschotse ingezetenen
procuratie verleent, om aan het kapittel aan te zeggen, dat hij zal komen resideren.
Adrianus Zegeri die Ruyther, clericus, maakte d.d. 1538.06.12 het testament op
van Aleyt Jansdochter van Dommelen, weduwe van Henrick Kuyst, die H. Geestmeester van 's-Hertogenbosch was geweest. De testatrix zal een Oirschotse geweest zijn. Deze notaris wordt door Mosmans vermeld van 1524 tot 1537.97) Hij
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heeft dus nog iets langer gefunctioneerd. Hij maakte soms gebruik van een gesneden stempel in plaats van een getekend handmerk.97)

De Bossche notarissen en de schepenbank
Mosmans spreekt zijn verwondering uit over het feit, dat sommige notariële instrumenten werden opgemaakt "in camera scriptorum" in de schrijfkamer van
het stadhuis, daar notaris en schepenbank toch elkaars concurrenten waren.99) Nu
was die concurrentie niet zo fel gezien het feit, dat de bekende Bossche notaris,
Adam van Mierde, d.d. 1383.02.14 met een ander het schrijfambt van 'sHertogenbosch huurde, zodat in de schrijfkamer burgers hem benaderden zowel
om notariële oorkonden als om schepenoorkonden te doen opmaken,100) waarbij
somtijds zelfs de collega-klerk van de notaris of ook schepenen als getuigen optraden.") Wij weten dit, omdat Adam van Mierde het Bossche schepenprotocol
ook wel eens gebruikte als zijn notarieel protocol, terwijl hij elders in dit schepenprotocol aantekeningen plaatste over te maken notariële instrumenten ter aanvul102
ling van de schepenoorkonden. )
Vermoedelijk hoorden zowel notarissen als schepenklerken tot de "klerkenbroederschap" , die van broederschap van vakgenoten via vrome congregatie onder de
103
naam Lieve Vrouwe Broederschap uitgroeide tot selecte sociëteit. )
Het opsporen van de Bossche schepenklerken en secretarissen blijkt echter nog
moeilijker dan het opsporen van notarissen en vereist eerder een opleiding tot detective dan tot historicus.104)
Wat Oirschot betreft, blijken in later tijd practisch alle secretarissen ook de kwalificatie van openbaar notaris te bezitten. Voor de bestudeerde periode zijn de aanwijzingen echter weinig concreet.
(wordt vervolgd)
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OERLES OUD(ST)E VOORMALIGE RAADHUIS
door Jacq. Bijnen

Op 26 september 1986 dreef Veldhoven burgemeester, met de nodige machinekracht, de eerste betonnen heipaal in de grond voor een te bouwen gemeentehuis.
Een maand eerder had hij voor hetzelfde doel de eerste spade in de grond gestoken. De kosten van deze nieuwbouw zijn begroot op 15.000.000 gulden. precies
honderdtachtig jaar daarvoor ontving aannemer Huijbert Mikkers van het, toen
nog zelfstandige, gemeentebestuur van Oerle 460 gulden. Voor dit bedrag had hij
een bestaand huisje gerepareerd, gedeeltelijk vernieuwd en geschikt gemaakt als
raadhuis. De indeling bestond uit een vergaderkamer, portaal, achtervertrek, zoldertje en een arrestantencel: kortweg "de kas" genoemd.
Dit raadhuisje staat er nu nog. Aan de Oude Kerkstraat 32.
Het wordt bewoond door Wilhelmina van Hout-Wassink. Zij woont er al vanaf
1948, aanvankelijk met haar man Adrianus van Hout. Maar na diens dood, in
1980, alleen. Zo was het ook met de voorlaatste bewoonster, die er in 1805 in
huisde: een zekere Willemijna Wijnants, weduwe van Jan van Hoorn. Op 1 april
van dat jaar verkocht zij haar woninkje, met een erachter liggend hofje, aan het
toenmalige gemeentebestuur van Oerle.1) De regeerders van Oerle waren op zoek
geweest naar een ander onderkomen. Tot dan hadden zij vergaderd en de gemeentepapieren bewaard in een deel van het kerkgebouw, maar dat was enkele jaren
daarvoor weer in handen gekomen van de katholieke gemeenschap, waardoor er
geen plaats meer was voor hen. Bovendien was de kerk te enenmale ongeschikt
voor opslag en afdoening van gemeentelijke zaken vonden pastoors en kerkmeesters, die in 1803 de kerk al hadden moeten vergroten.
Het gemeentebestuur had, ter voldoening van de kooppenningen, 120 gulden
moeten betalen. In het daaropvolgend jaar besloten zij een bestek met voorwaarden te laten maken om het huisje te kunnen gebruiken als raadhuis. Dit document
is bewaard gebleven. Het telt 26 beschreven pagina's?) In 29 artikelen worden de
uit te voeren werkzaamheden en de te leveren materialen nauwkeurig beschreven.
Van het huisje moesten eerst het dak, de kap, zoldering, muurplaten, binnenmuren, schouw, beschot, alle binnenstijlen en kozijnen en de achterste gevel tot de
fundamenten worden afgebroken.
Verder aan te brengen: een nieuwe buitendeur met kozijn; twee dito deuren en kozijnen voor in het portaal; drie nieuwe schuifkozijnen, met spijlen te verdelen: zeven ruiten in de hoogte en vijf in de breedte; drie rijen in de bovenramen en vier in
de onder opschuivende ramen. Het glas hierin moet Boheems of Charlerois glas
zijn. Elk raam aan de buitenzijde moet voorzien worden van een stel luiken.
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luikje aan het tralievenster. Alles voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk.
Een oud raampje, afkomstig uit de voorgevel, achter in de zolder in te metselen.
En in de zoldergevel aan de straatzijde een deur te maken. Over de gehele benedenvloer heelbakken beste Utrechtse plavuizen te leggen. Ook moest de aannemer
nog een tafel met schuifla leveren; afmetingen van het blad: 188 bij 94 cm, hoogte
tafel 73 cm.
Zoals hiervoor gemeld klaarde Huijbert Mikkers dit karwei voor 460 gulden:
4 gulden minder dan de aanneemsom; maar voor dit verschil had P. van Wetten
34 karren zand geleverd, à 2 stuivers per kar, om de vloer op te hogen. En een
Van der Kriken had het benodigde leem aangevoerd, dit om de plavuizen een goede ondergrond te geven))
In 1890 heeft het gemeentebestuur het gebouwtje nog eens grondig laten opknappen.4) Waarschijnlijk werd bij deze werkzaamheden één van de drie raamkozijnen dichtgemetseld. Mogelijk heeft dit in de zijmuur links van de toegangsdeur
gezeten. Ook de deur in de nok van de voorgevel moet toen zijn dichtgewerkt.
Vermoedelijk zijn bij dit verwijderen van nokdeur en raam de gevels met cement
bepleisterd.

Reconstructie van de plattegrond van het voormalige raadhuisje.

De metselwerken bestonden o.a. uit een halfsteense muur tegen de bestaande
voorgevel langs de straat; een middenmuur in het pand, een schootsteen en in de
middenmuur een oeuil de boeuf ( = rond of ovaal venster).
Voorts moesten een nieuwe achtergevel, en, in het achterste vertrek, een portaal
worden gemetseld.
De zijmuren diende men te verhogen tot ca. 30 cm (1 voet) boven de borstwering.
Er zou een nieuwe kap komen met daarop beste Hollandse blauwe pannen en
vorsten. Voor de zoldervloer zou men ribben leggen met daarop een planken
vloer. In deze vloer, achter het portaal, wilde men een luik met valdeur maken.
Een trap met 13 treden zou bijgeleverd worden.
Verder gaf men de volgende opdrachten: in het voorste vertrek een kas te metselen. De deur hiervan aan de buitenzijde te bekleden met ijzeren platen; evenals het

Na iets meer dan een eeuw raadhuis
te zijn geweest werd het gebouwtje,
met het hofje, in november 1907 door
het gemeentebestuur openbaar verkocht.5) (Oerles vroede vaderen hadden 200 meter verderop in de straat
een nieuw raadhuis laten bouwen.)
Antonius Goossens werd met zijn
bod van 300 gulden koopman. Hij
kocht het in opdracht van de zusters
uit het er tegenover gelegen pensionaat. Zij gingen het achterste vertrek
gebruiken als stalling voor hun rijtuig. Waarschijnlijk is hiervoor toen
het portaal achter de toegangsdeur
uitgebroken en de achtergevel gedeeltelijk weggehakt om er een dubbele
deur in aan te brengen. Het voorste
vertrek is door de zusters meestal geAchtergevel omstreeks 1910.
bruikt voor materiaalopslag.
Toen in 1948 het echtpaar Van Hout
toestemming kreeg er in te gaan wonen, moest het gebouwtje weer worden aangepast. Er kwam een tussenmuur in
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het achterste vertrek, dat verdeeld werd in een slaapkamer en een keuken. De brede ingang in de achtergevel is toen dichtgemaakt door er een deur met raamkozijn
in te metselen. De kas werd uitgebroken en het tralievenster dichtgesmeerd. De
open stookplaats in het voorste vertrek kreeg een aanpassing voor een kachel. De
nog aanwezige plavuizen verdwenen met de onderliggende lemen vloer onder een
cementlaag. Ook de zijdeur is toen dichtgemetseld en de twee raamkozijnen aan
de straatzijde werden nog eens vernieuwd.

Martens (Schuts?). Het wordt dan "de plaats daar 't huijsken op staet" genoemd.
Kort na 1751 wordt Martinus Wijnants eigenaar]) Hij verkrijgt in die tijd ook het
erachter gelegen perceel, waar nu Martinus de Lepper woont. Dit heet dan "den
hof van Johannes Sengers". Als Marinus Wijnants in 1782 8) ten grave wordt gedragen, komt het geheel aan zijn twee kinderen Willemijna en Christina. Zij maken in 1801 een boedelverdeling.9) Willemijna wordt eigenaresse en zij verkoopt
het in 1805 aan het gemeentebestuur.

In mei 1960 is dit vroegere raadhuisje door de zusters onderhands verkocht aan
Martinus de Lepper. Vijf jaar eerder had hij het hofje achter het huisje al verworven en er zijn woonhuis op gebouwd.

In al zijn bescheidenheid en haast onopvallend staat het gebouwtje er dus al ruim
twee en een halve eeuw. Daarmee is het een van de oudste gebouwen, zo niet het
oudste gebouw, in de gemeente Veldhoven. Op de monumentenlijst staat het niet:
dat is ook niet zo hard nodig om te overleven. Een goed beheer en een nuttig gebruik zijn óók een goede waarborg voor behoud. De anderhalf-steens dikke buitenmuren doen dan de rest.

Onze speurtocht naar de oorsprong van dit vroegere raadhuis gaat terug tot in het
jaar 1728.6) Eigenaresse was toen Maria, dochter van Marten Schuts; later Jan
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Het vroegere raadhuis van Oerle.
Boven de serie brievenbussen is nog vaag de omtrek van het tralievenster te zien.
(foto: dec. 1986, J. Bijnen)
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POTPOURRI
door Toke van de Ven - Lommers

(Wijze: Zie de maan schijnt door de bomen)
Sint Antonius met het varken, wordt in Straten zo vereerd
Door geregeld daar te bidden, wordt de varkenspest geweerd
Sint Antonius doe je best, hoed de varkens voor de pest (2x)

(Wijze: Waar in brosgroen eikehout)
Oirschot, waarvan wordt gezegd, 't is de Kempenpoort
Daaraan zijn wij zeer gehecht, aan dat heerlijk oord
Met een toren groot en sterk, en een mooie markt
't Oude raadhuis en de kerk, dat is Oirschots hart (2x)
Oirschot heeft een brouwerij, daar bereidt men bier
En men zegt dat gerstenat, smaakt zo heerlijk hier
Oirschot heeft een oude kom, die is magnefiek
Ja, het is bekend alom, Oirschot is uniek (2x)

(Wijze: Daar bij die molen)
En dan die molen, die mooie molen, en bij die molen een trotse molenaar
Die zonder dralen, kan koren malen, laat het maar waaien
dan komt het voor elkaar.

(Wijze: Te Lourd op de bergen)
Weleer stond in Oirschot, zo meldt de kronijk
Een wondervol beeld in, de Heilige Eik. Ave, ave, ave Maria.

(Wijze: Een karretje op een zandweg reed)
Een kar voorheen op de zandweg reed
Nu is er een snelweg lang en breed
Veranderd zijn de tijden
De wegen lopen brutaal en wreed
Door bossen en door heiden
De landwegen zijn van grint van grint.
De auto's die rijden gezwind.

(Wijze: In Den haag daar woont een graaf)
(Wijze: Aan d'oever van de snelle vliet)
Aan d'oever van de snelle vliet, daar in het Spoordonks land
Een watermolen men nog ziet, is dat niet interessant.

(Wijze: Wel wat zeg je van mijn kippen)
Varkens, koeien, schapen, hennen, land- en tuinbouw wordt gedaan
Boeren die er wat van kennen, want het schijnt hen goed te gaan
Varkens, koeien, schapen, hennen, land- en tuinbouw wordt gedaan.

Oirschot heeft een grote stoel, kun je gaan bekijken.
Met een beetje eergevoel, staat hij daar te prijken
Ja, de stoelenindustrie, zit nog vol van energie
Meubelfabrikanten, weten wel van wanten.

(Wijze: Op de grote stille heide)
Op de grote stille heide, waar zoveel soldaten zijn
Ziet men tanks die rond gaan rijden, op dat mooi natuurterrein
Militairen steeds paraat, maar soms denkt dan die soldaat:
"Hoe schoon was deez' heide, hoe schoon was deez' heide, deez' heide.
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(Wijze: Klein, klein kleutertje)

Iv.

Oude, oude nonnekes, die zaten mooi in 't Hof
Ze waren Godes zonnekes, ze waren nimmer grof
Maar die lieve nonnen, beurden vele tonnen
Toen zijn zij er uit gegaan, en het Hof toen laten staan.

HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW
door C. Scholten

58. HUIS „'t FORTUIN", RIJKESLUISSTRAAT 11 (sektie F 5731)
(Wijze: 0, denneboom, o denneboom)
0, heerlijkheid, o heerlijkheid, o, Oirschots Heem, gebenedijd
0, heerlijk plekje op deez' aard, gij zijt ons allen zo veel waard
0, heerlijkheid, o heerlijkheid, 0, Oirschots Heem gebenedijd.
Lang leve Oirschot, lang leve Oirschot, enz.

De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars,
respectievelijk bewoners de volgende personen:
A. CATHALIJN WED.SIJMEN CLABBERTS, de smid
"huijs en hoff"
grootte: 9 roijen; aanslag 2 g. 5 st.
(verpondingsboek I, fol. 105d)

± 1650

B.

PETER CORNELIS SPAPEN, geh. met MAIJKEN d.v.
SIJMEN CLABBERTS
omschrijving, grootte en aanslag als onder A
(verpondingsboek I, fol. 106e en II, fol. 116)

C.

ELIAS AARTS DE ROIJ, smid
bij koop 05.12.1725
omschrijving, grootte en aanslag als onder A
(verpondingsboek II, fol. 115 en oud rechterlijk-archief Oirschot,
inv.nr. 243, fol. 209)
EXECUTORIALE VERKOOP 08.04.1747
door de deurwaarder ALBERTUS VAN NAHUIJS, in opdracht van
DIELIS PEETERS VAN ROIJ, in qualiteit als verpondingsbeurder.

D. HENDRICK ADRIAANS VAN DEN BIGGELAAR, smid
omschrijving, grootte en aanslag als onder A
(verpondingsboek II, fol. 115; III, fol. 151; IV, fol. 107)
(oud rechterlijk-archief Oirschot, inv.nr. 246, fol. 209)
E.

bij koop
19.05.1747

LOUIS CORNELISSE SPAPEN, hoefsmid
bij koop 17.05.1783
omschrijving, grootte en aanslag als onder A
(verpondingsboek IV, fol. 107; V, fol. 108; VI, fol. 108; en oud
rechterlijk-archief Oirschot, inv.nr. 254, fol. 107v)

83.

82.

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaren:
F.

JAN SPAPEN, hoefsmid
bij transport 16.06.1830
sectie F 829: huis, schuur en erf; grootte: 1 r. 75 e.
sectie F 830: tuin; grootte: 3 r. 20 e.
1832 amotie en wederopbouw,
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie F 1908: huis, smederij en tuin; grootte: 1 r. 95 e.
sectie F 1909: tuin; grootte: 3 r.
1868 verkoop naar artikel 2431.
(artikel 662a, volgnrs. 1, 2, 3, 5 en oud notarieel-archief Oirschot,
inv.nr. 5218, akte nr. 385, waarin dit pand genoemd wordt
„'t Fortuin".

G. JOHANNA DE KIEVIT
omschrijving, grootte als onder F
(artikel 2431, volgnr. 1, 2)
H. CATHARINA DE KIEVIT
omschrijving en grootte als onder F
1882 verkoop naar artikel 3153.
(artikel 3055, volgnr. 1, 2)

bij koop 1868

bij successie 1880

I.

JOHANNES JOSEPHUS SMITS, bakker (overl. 28.02.1910)
bij koop
omschrijving en grootte als onder F
04.01.1882
1884 bijbouw en vereniging van de secties F 1908 en F 1909
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie F 2704: huis, bakkerij en tuin; grootte: 4 are, 95 ca
(artikel 3153, volgnrs. 1, 2, 16, 48 en Notarieel archief, inv.nr.
2027, akte 6)

J.

ELISABETH VAN ESCH, WED. VAN JOHANNES
JOSEPHUS SMITS
eigenaar voor de helft
JOSEPHUS CORNELIS SMITS
eign. voor 1/8
JOHANNA MARIA SMITS
eign. voor 1/8
MICHAEL JOSEPHUS SMITS
eign. voor 1/8
HENRICUS JOSEPHUS SMITS eign. voor 1/8
omschrijving en grootte als onder I
(artikel 3153, volgnrs. 1, 2, 16, 18) scheiding in 1921

bij successie
1912

84.
K. JOSEPHUS CORNELIS SMITS, bakker
omschrijving en grootte als onder I
1931 verbouw
(artikel 4942, volgnrs. 1, 2)

1921

JOSEPHUS CORNELIS SMITS
eigenaar voor 2/3
en zijn acht kinderen voor elk 1/24
omschrijving en grootte als onder I
1959 scheiding
(artikel 5380, volgnr. 1)

1947

L.

v.

OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN
A. ZOENEN WEGENS DOODSLAG nrs. 86 - 90
door J. Lijten
m.m.v. L. v.d. Mierden voor de transscripties

Een van de voorliggende zoen-accoorden is weer voorwaardelijk. Hiervoor zij
terugverwezen naar de voorgaande aflevering van Campinia.

M. NICOLAAS CAROLUS JOANNES MARIA SMITS, bakker
sectie F 2704: huis, bakkerij en tuin
grootte: 4 are, 95 ca
1974 verkoop naar artikel 6902 van 73 ca
de nieuwe omschrijving is als volgt:
sectie F 5731: winkel, schuur en tuin; grootte: 4 are 22 ca.
(artikel 7165, volgnr. 1, 2)

1959

Geheel in de lijn der verwachtingen ligt het ingrijpen van Floris van Merode in de
zoenprocedure. In enkele voorafgaande zoenen constateerden we, dat er voor de
'verzoening met de overheid' blijkbaar een accoord bereikt werd op basis van 30
Bourgondische guldens. Floris van Merode kennende, kunnen wij verwachten,
dat hij daarmee niet tevreden zou zijn, ofschoon het genoemde bedrag vrij algemeen als richtlijn aanvaard werd.
Wij zien dan ook in zoen nr. 90, de enige waar wij exacte gegevens over bezitten,
dat de dader 80 Carolusgulden moet betalen aan de heer. Wanneer we de Bourgondische guldens omrekenen in Carolusguldens komen we voor 30 Bourgondische guldens op een bedrag van 46 1/2 Carolusgulden. 1) Floris rondde dus nogal
royaal naar eigen kant af.
NOOT
1) Dr. H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten, Utrecht 1965, blz. 251, stelt de Bourgondische gulden of Andriesgulden gelijk aan 1.11 in Nederlandse guldens en stuivers,
dat is dus 31 stuivers.
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nr. 86

1597 december 8

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP GERART GERARTS 's ROVEN

T1

Oirschots schepenprotocol van 1597, fol. 5281'0.

Pt
Rij kesluisstraat 11, na de verbouwing in 1931
situatietekening 1943

SAMENVATTING
Slachtoffer: Gerart Gerartszoon 's Royen
Mededader: Marten Peterssoen van den Maerselaer (voor 'A aansprakelijk
geacht)
Zoencommissie: geen

86.

87.

Inhoud van het accoord

NOOT

A. Verzoening
In het begin van het accoord wordt geconstateerd, dat de familie van het
slachtoffer 'door bidden van den vrienden des delinquents' de misdaad vergeven heeft. Aan het einde beloven beide partijen zich aan het accoord te zullen
houden.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: niet genoemd
b. kosten: 1/4 van de dokterskosten } niet gespecificeerd
1
/4 van de kerkerechten
2. geestelijke genoegdoening
a. altijd voor de overledene bidden
3. schulderkenning
b. wijken op wegen en in herbergen als gewoon
een jaar lang niet in Best in de kerk komen maar wel in Oirschot
maar dan enkel 'in den thooren'.

2) Oirschots schepenprotocol van 1597, fol. 529v0.

nr. 87

1598 maart 13

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP JACOP IVIATHYSZOON VAN DER
BERCT
Oirschots schepenprotocol van 1598, fol. 32.
SAMENVATTING
Slachtoffer: Jacop zoon van Mathys Peterszoon van der Berct
Dader:
Jacop zoon van Henrick Antoniszoon van Ginnoven
Zoencommissie
'... deur tusschenspreecken van goede mannen wedersydes genomen'

AFWIKKELING
Hierover is niets gevonden.
COMMENTAAR
Het slachtoffer werd bij het accoord vertegenwoordigd door zijn vader, moeder,
broer en peetoom, de mededader door zijn broer en zwager. Zelf kon hij niet aanwezig zijn, doordat hij op het raadhuis gevangen zat. Twee dagen later werd hij in
vrijheid gesteld, waarbij zijn broer en zwager zich tegenover de officier borg stelden, dat hij niet zou vluchten of onderduiken, of dat zij hem anders eventueel in
2
de gevangenis zouden terugbrengen. )
Wij vermoeden hier de hand van Floris van Merode, op 4 juli 15% gehuwd met
Maria en, zoals dat gebruikelijk was, voor zijn vrouw de heerlijke rechten uitoefenend. Hij kon dit tot 1618 doen als alleen-heer, daar de hertogelijke helft van Oirschot in pand was bij de Merode's.
Dat de dader voor een vierde aansprakelijk werd gesteld, zal betekenen, dat de
doodslag geschied is in een vechtpartij, waarbij aan de kant van de dader drie
medestanders betrokken waren. De fatale klap of steek zal van deze (mede-)dader
afkomstig zijn geweest, zodat alleen deze werd gearresteerd en alleen met hem de
zoen gesloten werd. De drie anderen zullen wel hebben laten weten, ieder een vierde deel van de kosten te willen dragen, zodat een afzonderlijk accoord met hen
achterwege gebleven is. Zowel slachtoffer als dader zullen in Best gewoond hebben.

Inhoud van het accoord
A. Verzoening
Aan het begin van de overeenkomst verklaart de familie van het slachtoffer
aan de dader vergeven te hebben 'ter beden van den vrienden van den delinquant'. Aan het einde beloven beide partijen zich aan het accoord te zullen
houden.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 80 zoengulden in 3 termijnen te beginnen met Pinksteren
b. kosten: voor kerkerecht, uitvaart en doodskist: 20 Karolusgulden
2. geestelijke genoegdoening
a. altijd voor de overledene bidden
e. een spynde van 4 lopen rogge
3. schulderkenning
b. wijken op wegen, in kerken en herbergen als gewoon.

AFWIKKELING
In de marge staat aangetekend, dat de vader en zwager van het slachtoffer op 14
maart kwitantie hebben gegeven voor de 20 Karolusgulden, en eveneens, dat de
vader kwijting gaf voor de 80 zoengulden op 31 januari 1599.

88.

89.

Op de twee volgende bladzijden van het protocol staan twee akten van daags na
het zoen-accoord, die niet uitmunten door duidelijke formulering. Er blijkt uit,
dat het slachtoffer en zijn vrouw nogal schulden hadden. De vader van de dader
heeft op die dag reeds (onverplicht) 18 Karolusgulden ( = 36 zoengulden) aan de
weduwe van het slachtoffer betaald als voorschot op het te betalen zoengeld. De
vader van het slachtoffer heeft de schulden van zijn overleden zoon en schoondochter op zich genomen.
In de eerste akte geeft de familie van het slachtoffer kwijting aan de vader van de
dader voor die 18 Karolusgulden 'in affcortinge' van het zoengeld.
In de tweede akte geeft de weduwe van het slachtoffer kwijting aan haar schoonvader voor het erfdeel van haar overleden man.

ten Oirschot, dat weinig ten huwelijk bracht. Zelf heeft hij (nog) niets meegekregen, zodat zij zich in de schulden moesten steken, om te kunnen beginnen. Na de
dood van het slachtoffer wilde zijn vader de zaak liefst ineens aan kant hebben.
Hij nam daartoe de schuld van het jonge paar over op voorwaarde, dat de weduwe geen verdere aanspraken zou maken op een erfdeel. Zij zal naar haar familie
zijn teruggekeerd denkelijk met niet meer dan de 18 Karolusgulden, waarover
sprake was.

COMMENTAAR
Naar aanleiding van de ingewikkelde gebeurlijkheden rond de afwikkeling hebben
we de familieverhoudingen, zoals die in de akte naar voren komen, nog eens grondig overwogen. Daaromtrent is het volgende op te merken.
Men gaat er veelal van uit, dat in de tijd, waarover wij spreken, een vrouw als
handelingsonbekwaam werd beschouwd. Dit lijkt ons zeer betrekkelijk. Het komt
herhaaldelijk voor, dat een vrouw zelfstandig en bekwaam in rechte optreedt en
dat dit zonder meer geaccepteerd wordt. Meestal echter werd een vrouw terzijde
gestaan door een 'momboir', welk woord we in dit geval het best kunnen weergeven met 'rechtsvertegenwoordiger'. In officiële akten wordt dikwijls gezegd, dat
deze 'momboir' door haar gekozen is en haar van rechtswege gegeven. Dit vanrechtswege-geven betekent o.i. enkel, dat haar keuze van rechtswege erkend
wordt. Het kiezen van een momboir lijkt een recht, waarvan de vrouw naar willekeur gebruik kon maken. In feite gebeurde het meestal. In de voorliggende akte
treedt zowel de weduwe van het slachtoffer als de vrouw van de dader op, beiden
bijgestaan door een of meer 'gecoren momboir(s)'. Het van-rechtswege-geven
wordt hier niet vermeld.
De weduwe van het slachtoffer, Stentken dochter van Herman van Crucen (een in
Oirschot onbekende naam) liet zich bijstaan door Jan van der Meer 'haeren in desen gecoren momboir' en door haar vader, die niet met zoveel woorden als 'momboir' betiteld wordt. De relatie van Jan van der Meer tot het slachtoffer en diens
weduwe is ons niet bekend.
De vrouw van de dader liet zich terzijde staan door haar 'schoonvader ende
schoonbroederen, haere in desen gecoren momboiren'. Deze laatste keuze is gebruikelijk, de eerste niet. Wij vermoeden, dat de weduwe van het slachtoffer haa
belangen bij haar schoonfamilie niet in veilige handen vond.
Het geheel overziende lijkt ons de situatie geweest te zijn als volgt.
Het slachtoffer is tegen de zin van zijn familie nog niet lang voordien (hij heeft
één gehuwde zuster en drie minderjarige broers) getrouwd met een meisje van bui-

Van een bijzondere vijandigheid tussen de families blijkt niets. De voorwaarden
zijn niet buiten de gewone orde.
nr. 88

1598 maart 14

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HENRICK MARCELIS JANSSOEN
VAN DE VEN
Oirschots schepenprotocol van 1598, fa'. 33vo,
SAMENVATTING
Slachtoffer: Henrick zoon van Marcelis Jan Willemszoon van de Ven
Dader:
Rutger zoon van Henrick Jan Gerritsen
Zoencommissie
deur tusschenspreecken van goede mannen dyenaengaende genomen'
Inhoud van het accoord
A. Verzoening
Bij het begin van het accoord wordt verklaard, dat de familie van het slachtoffer de dader vergeven heeft. Aan het einde wordt gezegd, dat beide partijen
'hiermede geheelycken verleecken ende desen aengaende veraccordeert' zijn
en beloven zij zich aan het accoord te zullen houden.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 50 zoengulden te betalen op Sint-Jacops-dag (25 juli)
b. kosten: dokterskosten (niet gespecificeerd)
voor uitvaart, kerkerechten enz.: 25 Carolusgulden
2. geestelijke genoegdoening
a. altijd voor de overledene bidden
15 stuivers aan 'den geestelycke maechden' voor 'enighe dertichsten'
d. 1 kaars van 1 pond op het altaar van Sint Catharina op haar feestdag
(25 november)

90.
e. een spynde van 1 mud rogge
3. schulderkenning
b. wijken in kerken, herbergen en op wegen als gewoon

AFWIKKELING
In de marge is aangetekend, dat de moeder van het slachtoffer kwitantie gaf voor
het mud rogge en de 25 gulden op 5 april 1598 en voor de 50 zoengulden op 2
maart 1599. Dit was dus ver over tijd.

91.
NOOT
3) Zie titelpagina's van de schepenprotocollen der betreffende jaren.

nr. 89

1599 januari 5

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP GHYSBRECHT GREGORISSEN
VAN VESSEM
Oirschots schepenprotocol van 1599, fol. 102.

COMMENTAAR
De familie van het slachtoffer treedt in uitgebreide formatie aan voor dit accoord.
Als eerste de moeder van het slachtoffer, weduwe, met als 'in desen gecoren
momboir' haar schoonvader, de grootvader dus van het slachtoffer. Er is ook familie van moederszijde, van de Loo uit Gestel bij. Het is in Oirschot dikwijls niet
duidelijk, of hiermede Moergestel of Gestel bij Eindhoven bedoeld is. Ook secretaris Aert Sgraets hoort tot de verdere familie van het slachtoffer.
De dader is vertegenwoordigd door zijn vader en broers. Vader Henrick Jan Ge3
rits was schepen geweest om de drie jaren van 1567 tot 1576. ) Hij trad andermaal
in functie in juli 1585 in plaats van Willem van Ostade, die toen uit Oirschot vertrok, maar keerde later niet meer als schepen terug.» Zijn zoon Jan, meestal genoemd Jan Henrick Jan Geraertssoen, was schepen geweest in 1591, 1594 en
3
1597, in welk jaar hij op 15 mei vertrokken was naar Aalst. ) Bij de verdere familieleden wordt nog een bekende genoemd, Henrick Aelbrecht Goyaertssoen, die
om de drie jaar schepen was van 1590 tot 1599 en vanaf 1602 om de drie jaar als
president-schepen zou fungeren.
Wat de voorwaarden betreft, valt op, dat het dertigste hier weer gevraagd wordt.
Bij welke zusters dit moet gebeuren, wordt niet gezegd. Vermoedelijk was een
familielid in het klooster. Een nadere aanduiding was voor de Oirschotse mensen
van die tijd overbodig. Gezien het bedrag zal een dertigste hier niet een serie zielmissen zijn maar eerder een aanbeveling in het gebed van de zusters.
De betaling op Sint-Jacops-dag doet vermoeden, dat het slachtoffer klompenmaker was. Sint Jacob was hun patroon en op zijn feestdag hadden veel klompenmakers-afrekeningen plaats.
De kaars op het Sint-Catharina-altaar duidt vermoedelijk op het lidmaatschap
van dat gilde.
De zeker niet grote hoogte van het zoengeld, dat dan blijkbaar nog niet binnen de
gestelde tijd betaald kon worden, wijst erop, dat men niet moet veronderstellen,
dat families van regenten ook altijd rijk zouden zijn geweest.

SAMENVATTING
Zoencommissie
'... deur tusschenspreecken van goede mannen ...'
Inhoud van het accoord
Het accoord is voorwaardelijk, daar de gewonde nog leeft. Indien hij blijft leven,
zal de dader alle dokters- en verpleegkosten en de kosten van het accoord moeten
betalen. Alle andere voorwaarden gelden alleen voor het geval, dat het slachtoffer
sterft.
A. Verzoening
Bij het begin van het accoord wordt uitgesproken, dat zowel het slachtoffer
als zijn familie de dader heeft vergeven, zowel voor het geval, dat de gewonde
sterft als dat hij in leven blijft. Aan het einde beloven beide partijen zich aan
het accoord te zullen houden.
B. Voorwaarden
1 materiële vergoeding
a. zoengeld: niet bedongen
b. kosten: dokters- en verplegingskosten
kosten van het accoord
niet gespecificeerd
kerkerechten
uitvaart: 28 Carolusgulden
2. geestelijke genoegdoening
d. 7 pond was voor kaarsen bij de uitvaart en naar believen van de familie
e. een spynde van 1 mud rogge: de helft na het overlijden
de helft te oogst aanstaande
3. schulderkenning
b. wijken: verbanning voor 3 jaar uit Oirschot
voor altijd uit Straten
wijken in herbergen en op wegen als gewoon

92.
AFWIKKELING
Bij de akte is afzonderlijk opgenomen de garantieverklaring van de twee broers
van de dader voor Dirck de Hoppenbrouwer en Willem de Metser.
Verder is niets over deze zaak gevonden.
COMMENTAAR
De familierelaties van de dader geven wij onder enig voorbehoud. Waarom zal in
de loop van de uiteenzetting wel duidelijk worden. Hij was een zoon van Dirck
(Dieliszoon) de Hoppenbrouwer, die schepen was in 1561 en om de drie jaar van
1566 tot 1578.4) In juli 1581 werd hij benoemd in plaats van een overleden schepen.4) Het gebeurde meer, dat men in zo'n geval een beroep deed op een ervaren
schepen, die vanwege zijn leeftijd eigenlijk liever van die functie afzag. Met name
deed men dit, wanneer er meerdere schepenen voor de eerste keer in functie waren, hetgeen in 1581 het geval was.
Als vertegenwoordigers van de dader worden op de eerste plaats genoemd zijn
broers Gerart en Eymbrecht. Daaraan wordt toegevoegd: 'geassisteerd met Dircken de Hoppenbrouwer ende Willemen de Metser, die hen t'zamen voor den selven Gielissen zyn sterck makende ende gelovende ..'. Zij nemen dus met de twee
eersten de verantwoordelijkheid, maar worden toch onderscheiden. Wij denken
daarom, dat Dirck de Hoppenbrouwer een zoon was uit een eerste huwelijk van
vader Dirck en de dader met Gerart en Eymbrecht zonen van vader Dirck uit een
tweede huwelijk. Willem de Metser zal dan gehuwd zijn met een dochter van vader Dirck uit een eerste huwelijk. Dirck de Hoppenbrouwer jr. was voor het eerst
schepen benoemd in 1583 in plaats van Adriaen Martenszoon van der Heyden,
4
die in september van dat jaar overleden was. ) De benoeming van een onervaren
schepen was in dat jaar niet bezwaarlijk, daar er slechts één andere schepen voor
het eerst functioneerde. Hij was daarna om de drie jaar schepen tot 1613 en in
4
1616 en 1619 president-schepen. ) In de eerste jaren van zijn functioneren werd hij
wel Dirck Dirckszoon de Hoppenbrouwer genoemd, maar al spoedig werd dit pa4
troniem achterwege gelaten, ) vermoedelijk een teken, dat hij zijn inmiddels overleden vader in autoriteit evenaarde of overtrof. Willem (Janszoon) de Metser was
4
tegelijk met zijn zwager schepen van 1586 tot 1601. ) Een tegelijk functioneren
van zwagers als schepen was in Oirschot niet onmogelijk. Broers zien we echter
nooit tegelijk als schepen functioneren. Willem was de vader van Jan de Metser,
die secretaris van Oirschot was van 1618 tot 1626.
Over de familierelaties van het slachtoffer is ons niets aparts bekend.
De voorwaarden zijn zeker niet zwaar. Dat er geen zoengeld bedongen wordt,
doet ons weer denken aan de slotopmerking bij de voorgaande zoen. Vermoedelijk woonden slachtoffer en dader in Straten. Of het slachtoffer aan zijn verwondingen is bezweken, is ons niet bekend.

93.
NOOT'
4) Zie titelbladen van de schcpcnprotocollcn der betreffende jaren.
nr. 90

1599 november 12

ZOEN-ACCOORD VOOR MOORD OP HENRICK GOYAERTSZOON
LOYS
Oirschots schepenprotocol van 1599, fol. 151.
SAMENVATTING
Slachtoffer: Henrick zoon van Goyaert Goyaertszoon Loys ook Happen
genoemd
Dader:
Willem zoon van Aert Peterszoon Leyten
Zoencommissie
'... deur tusschenspreecken van goede mannen over het beslichten van desen twist
ende twedracht genomen ...'
Inhoud van het accoord
A. Verzoening
Aan het begin van het accoord wordt gezegd, dat de familie van het slachtoffer de dader vergeven heeft. Aan het einde beloven beide partijen zich aan
het accoord te zullen houden.
B. Voorwaarden
1. materiële vergoeding
a. zoengeld: 100 gulden (á 20 stuivers): de helft binnen 2 maanden
de helft binnen 9 maanden
b. kosten: kosten van het accoord en de voorvergadering van de familie
van het slachtoffer
voor uitvaart, kerkerechten enz.: 10 Carolusgulden
2. geestelijke genoegdoening
niets gevraagd
3. schulderkenning
b. wijken: op wegen en in herbergen als gewoon
Wat de kerk betreft is er een ingewikkelde regeling. De dader
moet 's morgens vroeg naar de kerk gaan over de Posdonk (dus over de
Helpad) en in de kerk binnengaan door de Sint-Joris-deur. Hij moet de
mis bijwonen achter het hoogkoor. Voor de preek mag hij komen in
het koor of bij het Sint-Joris-altaar.

94.

95.

AFWIKKELING
In de marge van het accoord is aangetekend, dat de weduwe en de kinderen van
het slachtoffer kwitantie gegeven hebben voor het zoengeld van 100 gulden op 3
september 1600.

pas bij eèn latere gelegenheid de kwitantie van schout Wouter van Elmpt is opgetekend.

COMMENTAAR
Het slachtoffer was gehuwd en had twee zonen en twee dochters, die blijkbaar
allen meerderjarig waren, maar de dochters waren niet gehuwd, anders zouden
zeker haar mannen genoemd zijn. De twee zonen traden op als eerste woordvoerders mede namens hun zusters; de weduwe, Yken Wouters, liet zich mede bijstaan
door haar broer, Corsten. Zij trad ook op namens haar dochters. Er worden nog
diverse andere familieleden genoemd, wier band met het slachtoffer echter onbekend is.
Voor de dader wordt als vertegenwoordiger enkel met name genoemd Jan Adriaanszoon Leyten. Vermoedelijk had de dader geen broers of zusters en leefden
zijn ouders niet meer. Slechts uit anderen hoofde weten we, dat ook hij getrouwd
was. Jan Adriaanszoon Leyten zal een neef geweest zijn. Hij zal voldoende solvent geacht zijn, om de aangegane verplichtingen zonder borgstelling door anderen op zich te nemen. Hij had overigens nogal wat op te knappen voor de dader,
want deze was ook door de heer aangesproken. Reeds op 4 september 1599 had
Jan Adriaanszoon Leyten samen met Adriaan Jan Thomaszoon van der Ameyden (mogelijk ook een neef van de dader) de verplichting op zich genomen, om
aan de heer of diens officier te betalen datgene, waartoe deze 'recht mach
hebben'.5) Jenneke dochter van Jan Dirckszoon van Boxtel, de vrouw van de dader, beloofde daarbij deze twee personen voor deze verplichting schadeloos te zullen houden.5)
Blijkbaar is kort na de zoen ook met de heer een accoord bereikt. Op 20 november 1599 beloofde Jan Adriaanszoon Leyten (deze keer weer alleen) aan Floris
van Merode om hem terwille van deze doodslag 80 Carolusgulden te betalen,
waarvan de helft terstond en de helft met kermis naastkomende.0 Dat zou dan
eind september 1600 zijn. Nu is bij de akte van 4 september 1599 in de marge aangetekend, dat Wouter van Elmpt, schout van de heer, voor deze betaling kwitantie gaf met als datum 22 maart 1611. Wij staan hier voor meerdere vragen. Op de
eerste plaats had deze aantekening niet op de aangeduide plaats moeten staan
maar bij de akte van 20 november 1599. Vermoedelijk komt dit op rekening van
de toenmalige secretaris Hieronymus van Kelst, die niet zo zwaar getild schijnt te
hebben aan zijn verantwoordelijkheid.
Verder is het niet aannemelijk, dat Floris van Merode bijna 11 jaar gewacht zou
hebben op 'zijn' geld. De mogelijkheid is aanwezig, dat de afrekening heeft plaats
gehad, terwijl secretaris Aert Sgraets al sukkelend was (hij stierf in 1601) en dat

Wat de voorwaarden betreft het volgende. Het ligt er dik bovenop, dat de familie
van het slachtoffer het onderste uit de kan heeft willen halen. Niets aan geestelijke
genoegdoening maar alles aan klinkende munt in de eigen portemonnaie. De familie van de dader zal veel hebben moeten toegeven, om te bereiken, dat deze ter
plaatse mocht blijven wonen. Dit wordt met evenveel woorden gezegd bij de regeling van het kerkbezoek. Beide families zullen in Spoordonk gewoond hebben. De
dader moest bij zijn kerkgang 's morgens in alle vroegte de omweg nemen over
Posdonk (nu - vermoedelijk foutief - Polsdonk), om vandaar af via het Helpad
(een paar restanten daarvan zijn nu op ondoordachte wijze als 'Kerkpad' aangeduid) de kerk te bereiken. Zijn weg was dan tot de kerk toe gescheiden van die der
familie van het slachtoffer. Uit de verdere bepalingen moeten we afleiden, dat het
Sint-Joris-altaar stond op de plaats van het tegenwoordige Sint-Odulphus-altaar.
De Sint-Joris-deur was dan de thans dichtgemetselde deur in het noorder transept.
NOTEN
5) Oirschots schepenprotocol van 1599, fol. 141.
6) Oirschots schepenprotocol van 1599, fol. 151.

In memoriam
W. Klaasen 1914 - 1987
Kort na het gereedkomen van de vorige aflevering van Campinia bereikte ons het
bericht van het overlijden van de heer W. Klaasen, oud-streekarchivaris en initiatiefnemer van dit tijdschrift. Na een korte en ernstige ziekte overleed hij op 14 januari j .1. in zijn woning te Venray.
Walter Klaasen werd op 30 april 1914 te Duisburg (Duitsland) geboren. Na zijn
lagere schoolopleiding volgde hij in Oostenrijk de priester-opleiding. Doch zijn
openlijk uitgesproken afkeer van het nationaal-socialisme noopte hem tot een
overhaaste vlucht, die eindigde in Nederland, waar zijn voorouders vandaan kwamen. De uitzonderlijke omstandigheden leidden tot opgave van zijn oorspronkelijke ideaal, maar idealisme bleef hem bezielen, toen hij koos voor een functie in
de archivistiek. Zijn archiefloopbaan begon hij in Deventer. Met ingang van
1 april 1964 werd hij benoemd tot streekarchivaris van het toenmalige streekarchivariaat Noord-Kempenland te Oirschot. Deze functie bleef hij vervullen tot
aan zijn pensionering in 1979.
Zijn archivarisschap beschouwde hij als een roeping, zoals hij zelf aangaf in een
artikel in de derde jaargang van Campinia (blz. 218-219).
Hij zag de functie als een verbindingsman tussen het verleden en het heden. Zijn
grote geloof en godsvertrouwen sterkte hem in dit ideaal en hielp hem door de
moeilijke perioden in zijn leven. Van de vele activiteiten die de heer Klaasen als
streekarchivaris ontplooide, willen we hier vooral de uitgave van Campinia belichten. De doelstelling van dit blad omschreef hij als volgt, in de inleiding op het
eerste nummer: "Het is dan ook de bedoeling van deze uitgave om .... elke vorm
van wetenschappelijk historisch onderzoek te stimuleren." In de bijna negen jaar
dat hij Campinia heeft geredigeerd en gedragen, is hij in die opzet geslaagd. Vele
historische bronnen voor de geschiedenis van Best, Oirschot en Veldhoven zijn
door zijn inspanningen ontsloten. Anderen werden door hem geinspireerd om zelf
iets te publiceren. Hierdoor nam ook de belangstelling voor Campinia enorm toe.
Het abonnementenbestand bedroeg in de laatste jaren van zijn redacteurschap
ruim 1100 abonnees.
Moge hij rusten in vrede.
De redactie.

