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I. DE DIVA VIRGO OIRSCHOTTANA 

VAN PETRUS VLADERACCUS (1571 - 1618) 

door M. Verweij 

Redactionale 
Michiel Verwey, geboren te Oirschot, studeerde aan de Katholieke Universiteit 
Leuven, waar hij in 1986 het licentiaat klassieke philologie behaalde. In 1987 
verwierf hij aan deze universiteit het diploma middeleeuwse studies. Hij werkt 
thans aan een dissertatie over de litteraire werkzaamheid van de Oirschotse 
pastoor Peter van Vladeracken. Met instemming van prof. Dr. J. IJsewijn, waar-
voor wij deze erkentelijk zijn, schreef hij de voorliggende studie ter publicatie 
in Campinia. 

Het voornaamste centrum van het Humanisme in de Meierij was 's-Hertogen-
bosch. De rol van Oirschot in deze stroming was veeleer uitermate bescheiden. 
Er is in Oirschot geen humanist of neo-Latijns auteur van enig belang geboren 
en de bloei van de Latijnse school in het tweede kwart van de 17e eeuw was 
niet zozeer aan de faam of de kwaliteit van het Oirschotse onderwijs te danken, 
alswel aan het feit dat de voornaamste inrichtingen van Latijns onderwijs van 
katholieke signatuur na 1629 gesloten waren. Toen Oirschot in 1648 net als de 
rest van de Meierij aan de Republiek der Verenigde Nederlanden werd toegewe-
zen, was het met deze kortstondige bloei snel gedaan. 

Ondanks dit alles heeft er in het begin van de 17e eeuw toch in Oirschot een 
auteur verbleven, die zijn sporen in het Humanisme van die dagen heeft ver-
diend. Deze auteur, Petrus Vladeraccus of -in het Nederlands- Petrus van Vla-
deracken, was in 1571 te 's-Hertogenbosch geboren als het zesde kind van 
Christoffel van Vladeracken en Christina Bellaert1). Zijn vader, geboren in Gef-
fen, conrector van de Latijnse school van Amersfoort in 1551, leraar aan de 
Latijnse school van 's-Hertogenbosch in 1559 of 1561, rector aldaar in 1591, 
+ 15 juli 16012), had zich voor het onderwijs verdienstelijk gemaakt door het 
samenstellen van enkele werken als de Polyonyma ciceroniana, de Selectissimae 
Latini sermonis phrases, - in welke werken Cicero als model voor de Latijnse 
taalstudie werd gesteld -, Plauti flores en de Dialectices epitome. Petrus werd 
frater bij de Broeders des gemenen levens en leraar aan de Bossche Latijnse 
school. De Biografen uit de 17e, 18e en 19e eeuw laten hem ook rector van die 
school worden na het overlijden van zijn vader in 1601. Bewijzen hiervoor ont-
breken echter. Tijdens zijn Bossche tijd schreef hij enkele werken die niet als 
schoolboek bestemd zijn in de zin van de werken van zijn vader, maar die ten 
dele wel uit het schoolmilieu voortkomen, ten dele echter ook aansluiten bij de 
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actualiteit: Tobias (1598)3), een bijbels drama, in de enige editie gevolgd door 
een Congratulatio aan de schepenen van 's-Hertogenbosch, Exsequiarum fune-
brium Philippo II Hispaniarum Regi Sylvaeducis exhibitarum brevis et extem-
poralls quaedam descriptio (1600) 4), een beschrijving van de uitvaartplechtig-
heden voor Filips II die in Den Bosch werden gehouden, een Carmen scholasti-
cum seu natalitium pro anno Jubilari 1600 5), verloren gegaan, en een Diarium 
rerum per singulos dies in obsidione Silvaeducensi per principem Mauritium Nas-
sovium gestarum (1602)6), een beschrijving van het beleg van 's-Hertogenbosch 
door prins Maurits in 1601. Verder bleef er nog een gedicht van hem bewaard 
op de dood van Christoffel Plantin in een handschrift van het Antwerpse Plan-
tin - Moretusmuseum naast gedichten van zijn vader en zijn broer Joannes bij 
dezelfde gelegenheid 7). Dit laatste gedicht wijst op de contacten tussen de fa-
milie Vladeraccus en de bekende Antwerpse drukkerij, contacten die ook voor 
de Diva Virgo Oirschottana van belang zullen blijken te zijn. In al deze werken 
betoont Petrus Vladeraccus zich een overtuigd aanhanger van de katholieke con-
trareformatie en een fervent tegenstander van het calvinisme en van de daaruit 
voortgekomen Republiek der Verenigde Nederlanden. 

In 1603 of 1604 verlaat Petrus Vladeraccus 's-Hertogenbosch en wordt pastoor 
van Oirschot. De motieven voor deze overgang zijn niet duidelijk. Alle auteurs 
die over Vladeraccus geschreven hebben in biografische lexica e.d. vermelden 
hem als lid van het kapittel, hij wordt echter in de bronnen, zoals de visitaties 
van 1608 en 1615, nooit als zodanig genoemd, maar enkel als "pastor". Vlade-
raccus kon echter in Oirschot het onderwijs niet vergeten. Bij de visitatie van 
bisschop Zoes in 1615 klaagde dan ook een van de betrokkenen dat de pastoor 
de school moest verlaten: "debere etiam pastorem relinquere scholam". Wat 
de aard van zijn schoolse activiteiten is geweest, is ons niet duidelijk. Het kan 
zijn dat hij binnen de school les gaf, mogelijk ook heeft hij de beste studenten 
uit de school gehaald en dan zelf onder zijn hoede genomen. Hij was in ieder 
geval geen scholaster van het kapittel. Vladeraccus stierf op 6 januari 1618 en 
werd in de St. Petruskerk begraven waar zijn zerk nog ligt. 

Tijdens zijn verblijf in Oirschot schreef hij ook een boekje over O.L.V. van den 
H. Eik de Diva Virgo Oirschottana ad sacram quercum, opgedragen aan Aarts-
hertog Albrecht van Oostenrijk die in die tijd het gezag voerde over de (Spaan-
se) Nederlanden, waar Oirschot op dat moment toe behoorde. Hoewel het werkje 
in 1612 voltooid werd en vervolgens naar de Antwerpse drukkersfirma Plantin-
Moretus werd gestuurd om het te publiceren, is het daar ondanks de goedkeu-
ring van Gijsbert Coeverinx, Librorum censor, nooit gedrukt. I.v.m. deze po-
ging om het gedrukt te krijgen zijn twee brieven van Vladeraccus aan het 
drukkershuis bewaard 8). De eerste brief, gedateerd 7 november 1612, bevat bui-
ten het verzoek het werkje in kwestie te drukken tevens de bestelling van een 
aantal liturgische boeken voor het kapittel dat de overgang van Luikse naar Ro- 
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meinse ritus wilde maken. In deze brief maakt Vladeraccus melding van "alias 
tum nostras tum etiam parentis nostri lucubrationes, ad exercitia scholastica spec-
tantes, quae (si aliquando videbitur) impressa facilius distrahentur" (andere wer-
ken zowel van ons als van onze vader met betrekking op de oefeningen in de 
school, die (als het ooit zal blijken) gedrukt gemakkelijker verspreid (lett. ver-
scheurd) worden). Ons is niet bekend om welke werkjes het gaat; gedrukt zijn 
ze in ieder geval niet. De tweede brief, gedateerd 1 augustus 1614, bevat het ver-
zoek het manuscript "uti a me scriptus est" (zoals het door mij geschreven is) 
terug te sturen, omdat Vladeraccus het een en ander wilde toevoegen en wijzigen. 

Wat er verder met het manuscript gebeurd is, is onbekend op één belangrijk feit 
na: Augustinus Wichmans heeft het bij het samenstellen van zijn Brabantia Ma-
riana gebruikt en er zelfs een passage uit het begin uit geciteerd. Deze Augusti-
nus Wichmans9) (1596-1661) trad in 1613 in de abdij van Tongerlo in, werd in 
1630 pastoor van Mierlo en 1632 pastoor van Tilburg waaruit hij in 1634 ver-
dreven werd. Tot 1642 bleef hij in ballingschap deze functie waarnemen, toen 
hij coadjutor van Tongerlo werd. Op 22 juni 1644 volgde hij Theodorus Ver-
braecken op als abt van Tongerlo. Uit deze levensloop blijkt dat we één hypo-
these over de lotgevallen van dit werk kunnen uitsluiten, n.l. dat Vladeraccus 
het manuscript terugvroeg op aanvraag van Wichmans. 
Dientengevolge blijven voor dit verzoek om terugzending slechts twee motieven 
over, n.l. het motief dat Vladeraccus zelf in zijn brief noemt, in welk geval we 
dit serieus en oprecht verstaan, of een misschien zelfs wat geergerde uiting van 
ongeduld van Vladeraccus, in welk geval het in de brief genoemde motief als 
beleefde inkleding dient. Of het manuscript daadwerkelijk teruggestuurd is, is 
eveneens onbekend, al neemt Nauwelaerts aan dat het inderdaad naar Oirschot 
is teruggekeerd, waarbij hij geen verklaring weet voor het feit dat Wichmans 
het in handen heeft gekregen 10). We zouden voor dit gedeelte van de geschie-
denis van de Diva Virgo twee scenario's kunnen opstellen. Ofwel is het hand-
schrift teruggestuurd, waarvoor geen bewijzen zijn, maar wat op zich toch de 
redelijkste hypothese lijkt, ofwel is het toch in Antwerpen gebleven. Als het naar 
Oirschot is gekomen, kon Wichmans die in de buurt pastoor was, het werk raad-
plegen tussen 1630 en 1632 (datum van het verschijnen van de Brabantia Maria-
na). Indien het manuscript in Antwerpen gebleven is, kon hij het daar raadplegen. 
In beide gevallen is het ook nog mogelijk dat hij het handschrift in zijn bezit 
heeft gekregen en dat het later in Tongerlo verzeild raakte. Verwant aan de laatste 
hypothese is de theorie dat Wichmans bij zijn onderzoek inlichtingen vroeg bij 
de pastoor van de diverse parochies en dat de pastoor van Oirschot hem toen 
het handschrift van de Diva Virgo toestuurde. Als men nu de diverse mogelijk-
heden overloopt en toetst, komt o.i. de "Antwerpse" theorie als de minst waar-
schijnlijke naar voren. Immers, op de eerste plaats is er geen reden (voor zover 
wij weten tenminste) waarom Moretus het handschrift niet zou terugsturen; op 
de tweede plaats is raadpleging ter plaatse gemakkelijker voor te stellen in Oir- 
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schot dan in Antwerpen: men kan geen duidelijke periode aanwijzen waarin Wich-
mans te Antwerpen onderzoek kan hebben gedaan, aangezien hij in 1628 
novicenmeester in Tongerlo werd (tot 1630) en daarvoor bezig was met verschil-
lende andere historische en theologische werken; op de derde plaats is het ge-
makkelijk zich voor te stellen dat Wichmans bij zijn onderzoek naar Maria-
heiligdommen bij de verschillende parochies inlichtingen inwon, waarbij hij in 
Oirschot, zoals we boven al hebben gesuggereerd, gewezen kon worden op het 
handschrift van Vladeraccus, terwijl het minder gemakkelijk is aan te nemen 
dat het handschrift door Wichmans ontdekt zou zijn, als het bij een drukkerij 
lag. Dientengevolge zouden we uit onze scenario's de volgende hypothese willen 
voorstellen: het handschrift werd door Moretus teruggestuurd en werd bij het 
onderzoek van Wichmans door de toenmalige pastoor van Oirschot boven ge-
haald, mogelijk zelfs naar Wichmans toegestuurd. Indien Wichmans het in Oir-
schot heeft geraadpleegd, is het na de overgang tot de Republiek in 1648 verloren 
gegaan. Indien hij het manuscript toegezonden kreeg, heeft hij het ofwel in 1634, 
toen hij uit Tilburg verdreven werd, verloren ofwel meegebracht naar Tongerlo, 
waar het dan later verloren is geraakt bij de Franse revolutiel». 

Hoe dit ook zij, dat Wichmans het handschrift voor zich had, blijkt uit zijn ei-
gen commentaar: "Habeo ipsum autographum m.s. penes me, ex quo sequen-
tia haec desumpsi" (Ik heb het eigenhandig geschreven manuscript voor me, 
waaruit ik het volgende genomen heb), de zin waarmee hij zijn citaat begint, 
en "Hactenus de verbo ad verbum ex praedicto Vladeracci libello" (Tot hier 
woord voor woord uit het bovengenoemde boekje van Vladeraccus), de zin waar-
mee hij de geciteerde passage afsluit. Op grond van de afsluitende zin zouden 
we mogen concluderen dat de passus getrouw is overgenomen zonder inkrim-
pingen, weglatingen of toevoegingen. Toch is er wellicht één nota toegevoegd 
en wel dat de toren van Oirschot waar Vladeraccus even over spreekt, kort voor 
het publiceren van de Brabantia Mariana door bliksem is getroffen en zo lager 
is dan voorheen. Deze verwijzing naar de blikseminslag van 1627 is echter cur-
sief gedrukt en als zodanig duidelijk als latere toevoeging te herkennen. Dat de 
geciteerde passage het begin van het werkje vormt, is zeer aannemelijk, aange-
zien de tekst begint met een algemene beschrijving van Oirschot, wat wellicht 
als inleiding bedoeld is. 

De ons bekende passage begint met een algemene schets van Oirschot, vooral 
vanuit religieus oogpunt. Vladeraccus noemt Odulphus, de St. Petruskerk, het 
kapittel, de St. Odulphuskerk (in Best), de kapel van St. Joris en de twee Maria-
kapellen. Van de laatste noemt hij eerst het Boterkerkje, om dan over te gaan 
tot een beschrijving van de kapel van de H. Eik. Hij geeft beknopt de geschie-
denis van het vinden van het beeld weer, tegelijk met het ontstaan van een vere-
ring. Vervolgens beschrijft hij de jaarlijkse bedevaart, de geschiedenis van het 

gebouw als zodanig en met name de rol die kanunnik Joannes Daems daarin 
gespeeld heeft. Deze Joannes Daems had zelf meermalen genezing gevonden na 
aanroeping van Maria, waarvoor hij een grotere kapel liet bouwen in 1605 of 
1606. 

Voor het vervolg zijn we aangewezen op een samenvattend overzicht dat Wich-
mans ervan geeft. Deze deelt mede dat in het derde hoofdstuk wordt verteld dat 
Vladeraccus zelf in 1606 een onderzoek heeft ingesteld naar de genezingen. Hij 
vroeg toen aan ieder die genezing had ondervonden, dat te getuigen, wat door 
verscheidenen inderdaad gedaan werd ten overstaan van vertegenwoordigers van 
wereldlijk en geestelijk gezag. 
Vladeraccus komt tot een elftal echte ("authentica") genezingen: hernia, een zeer 
zware hoofdpijn van tien jaar, doofheid, onafgebroken koorts, een mank en 
kruipend meisje dat weer kon lopen, blindheid, een gevaarlijk abces of gezwel, 
een vrijwel zekere dood die afgewend was, een slapheid of matheid ("languor") 
van drie jaar, die verdween, en de "cephalalgia" of hoofdpijn van een vrouw 
uit Berchem bij Antwerpen die na van deze kapel gehoord te hebben, vijftien 
sacra (missen?) liet houden en van alle pijn genezen werd, terwijl tegelijk haar 
stoelgang die drie weken lang verhinderd was, weer mogelijk werd. De laatstge-
noemde dubbele genezing geschiedde in 1611. Of de opmerking van Wichmans 
dat de meesten die baat vonden, drie zaterdagen achtereen deze plaats bezoch-
ten, ook nog uit Vladeraccus stamt, is niet met zekerheid te zeggen. Of er na 
de beschrijving van deze genezingen nog iets volgde in de Diva Virgo is evenmin 
bekend. Men kan aannemen dat het werkje na de beschrijving van geschiedenis, 
plechtigheden en wonderbaarlijke genezingen eindigde. 

De stijl van het bewaarde fragment is het best te betitelen als geleerd. Daarvan 
getuigen de ingewikkelde zinnen, de Griekse woorden die gebruikt worden en 
de citaten. Voor concrete opmerkingen aangaande deze aspecten verwijzen we 
naar de noten bij de tekst. 

Voor de totstandkoming van dit geschrift zijn twee zaken van kapitaal belang. 
Ten eerste was Vladeraccus o.i. actief betrokken bij de contrareformatie. In zijn 
werken treft men zowel polemische trekken als duidelijk opbouwende kenmer-
ken aan. De vernieuwing van binnenuit die een essentieel onderdeel van de con-
trareformatie was, blijkt in Oirschot o.m. uit de overgang van Luikse naar 
Romeinse ritus, welke juist plaats vond toen Vladeraccus pastoor was. Hij schreef 
zelf in naam van het kapittel de bestelling voor de boeken volgens de nieuwe 
ritus (cf supra). Ook de Diva Virgo, de bouw van de nieuwe kapel in 1605 of 
1606 door Joannes Daems en het onderzoek van Vladeraccus uit 1606 vinden 
hun plaats in de interne versterking die o.m. door de grotere aandacht voor de 
Mariaverering werd beoogd. Van deze vernieuwde Mariacultus is het bedevaarts- 



124. 125. 

centrum van Scherpenheuvel in de Nederlanden de belangrijkste exponent. 
Scherpenheuvel genoot de speciale bescherming van de aartshertogen Albrecht 
en Isabella, die het in 1605 stadsrechten hadden verleend en die de bouw van 
een nieuwe kerk hadden laten beginnen in 1609. Scherpenheuvel ook is het ob-
ject van een werk van de befaamde Zuidnederlandse filoloog Justus Lipsius, de 
Diva Sichemiensis sive Aspricollis, nova eins beneficia et admiranda (1605) 12). 
Eerder, in 1604, had Lipsius al een Diva Virgo Hallensis geschreven. De Scher-
penheuvelse Diva Virgo is het tweede gegeven dat voor onze Oirschotse Diva 
Virgo van groot belang is geweest. Vladeraccus heeft dit werk ongetwijfeld ge-
kend: hij verwijst in de ons bekende passage naar Lipsius (zie de noot bij de 
tekst). Bovendien vertonen structuur van de twee werken een grote gelijkenis: 
eerst beschrijving, dan wonderen, al gaat bij Lipsius nog een overweging over 
het nut van het werk vooraf. Misschien reden om te veronderstellen dat zulks 
ook bij Vladeraccus het geval was? Tot slot zijn er ook frappante overeenkomsten 
tussen de verschillende genezingen, waarvan de meest treffende zeker de gene-
zing van "cephalalgia" is (bij Lipsius hoofdstuk 33). Een nadere studie over het 
verband tussen de Scherpenheuvelse en Oirschotse Virgines hopen we later te 
kunnen maken. Op dit moment lijkt het veilig de volgende gang van zaken te 
veronderstellen. Kort na 1605, d.w.z. na het verschijnen van het werk van Lip-
sius krijgt Vladeraccus dit boek in handen. In dezelfde tijd, misschien zelfs on-
der invloed van dit boek, bouwt Joannes Daems de vergrote kapel. Vladeraccus 
stelt vervolgens zijn onderzoek in, dat definitief wordt afgesloten in 1611 of 1612, 
waarna hij zijn tekst voltooit, laat censureren en naar de drukker stuurt in 1612. 
Aldus ontstaat in het kader van de contrareformatie en onder directe invloed 
of zelfs in navolging van Lipsius, die uiteindelijke ook met de drukkerij van Plan-
tin en Moretus in nauw contact stond, het werk waarvan wij de lezer het enig 
bekende fragment hieronder aanbieden. 

Onze tekstuitgave bestaat uit twee delen. Ten eerste geven we de Latijnse tekst 
van het bij Wichmans geciteerde fragment, waarbij de interpunctie aan het he-
dendaags gebruik werd aangepast en eventuele fouten werden hersteld. Bij de 
tekst zijn enkele kritische noten gevoegd i.v.m. de bovengenoemde interpolatie 
van Wichmans en de Griekse citaten. Na de tekst bieden we een vertaling die 
enkel bedoeld is als werkvertaling bij de Latijnse tekst. 

NOTEN BIJ DE INLEIDING 

1. Men zie over het leven van Petrus Vladeraccus M.A. Nauwelaerts, Latijnse school 
en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, Tilburg, p. 179-183, in Nationaal bio-
grafisch woordenboek, 8, Brussel, 1979, k. 859-861, beide met opgave van oudere 
literatuur (hoofdzakelijk artikelen in biografische woordenboeken en in werken over 
het bisdom 's-Hertogenbosch). 

2. Men zie over Christoffel van Vladeracken eveneens de twee hierboven genoemde 
bijdragen van M.A. Nauwelaerts, resp. p. 157-162 en k. 856-858. 

3. Van de Tobias is één exemplaar bekend en wel in de bibliotheek van het Provinciaal 
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen van Noord-Brabant in Tilburg. Een 
editie van dit stuk wordt door ons in Leuven voorbereid, samen met het thematisch 
verwante stuk Tobaeus van Cornelius Schonaeus (1540-1611). 

4. Het enig bekende exemplaar bevindt zich in de Bibliotheca Regia te Brussel. De tekst 
werd door L.J.W. Smit gepubliceerd in de Handelingen van het Provinciaal Genoot-
schap over 1903-1909, p. 239-251. 

5. Deze tekst schijnt samen met de Exsequiae in één band te hebben gezeten. Het Brus-
selse exemplaar van de Exsequiae bezit het Carmen echter niet meer. 

6. Het Diarium, in tegenstelling tot de andere werken die in 's-Hertogenbosch versche-
nen, is in Leuven uitgegeven. Ook hier is slechts één exemplaar bekend, opnieuw 
in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap, tegenwoordig in Tilburg. Van 
de tekst gaf L.J.W. Smit een Nederlandse vertaling in bovengenoemde handelin-
gen, p. 215-238. 

7. Hs. 202, bl 25 b-26a. Nauwelaerts vermeldt in het Nationaal biografisch woorden-
boek, dat deze gedichten zijn uitgegeven door M. Sabbe. Of dit zo is en waar dit 
dan gebeurd is, is ons nog niet bekend. 

8. Deze brieven zijn uitgegeven door M.A. Nauwelaerts, Quatre leftres de Petrus Vla-
deraccus (1570-1618), in: Humanistica Lovaniensia, 20 (1971), p. 255-266, als nr. 
3 en 4, p. 264-266. 

9. Men zie over Wichmans het artikel van N.J. Weyns in het Nationaal biografisch 
woordenboek, 5, Brussel, 1972, k. 1003-1009. 

10. Zie zijn voetnoot 1 bij brief 4 in zijn bovengenoemde editie in Humanistica Lova-
niensia p. 266: "sans doute le manuscrit a-t-il été renvoyé par Moretus; on ignore 
comment ce manuscrit est venu entre les mains de Wichmans". 

11. Archivaris Rogier van Oirschot heeft al in 1963 geïnformeerd of dit manuscript in 
Tongerlo was, hetgeen negatief werd beantwoord door de toenmalige archivaris 
aldaar. 

12. Men zie over Lipsius het artikel van M.A. Nauwelaerts in het Nationaal biografisch 
woordenboek, 10, Brussel, 1983, k. 403-416. Wij raadpleegden de tekst van de Diva 
Sichemiensis in de editie van de Opera omnia, te Antwerpen bij Plantin verschenen 
in 1637, deel 3, p. 721-748. De Diva Virgo Hallensis is in hetzelfde deel te vinden 
op p. 687-720. 

TEKST 

Oirschottum municipium est Campiniae sive,- ut Lipsius indigetatt)-, Campa-
niae, peramplum, D. Odulphi Confessoris (uti Laurentius Surius non obscure 
testatur 2)) natali solo clarissimum, turris altitudine conspicuum, templi - licet 
ex opere lateritio - elegantia et amplitudine non ignobile, collegii canonicorum 
of ficiique divini, -musicam praesertim si quis spectare velit-, celebritate adeo lau-
dabile ut etiam diversis non obscuri nominis civitatibus hoc encomio palmam 
praeferat. Duas habet parochias, alteram D. Petro (quae collegialis est ecclesia), 
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alteram S. Odulpho (qui eodem quo ipsius templum aedificatum est loco, natus 
est) sacram. Sacella ibidem conspiciuntur tria, unum D. Georgio dedicatum, cui 
adstructum est ex toparcharum gentis Merodae munificentia xenodochium, pau-
perculorum viatorum azylum. Reliqua duo Deiparae Virginis hyperduliae sacrata 
sunt, quorum maius visendae suspiciendaeque est antiquitatis, non procul a D. 
Petri basilica, sed aliud versus Zephyrum recenter extructum est in erica, loco 
prorsus solitario et ab hominum cultura vicinaque cohabitatione remoto. 
Hic fama est bubulcos ante duo circiter saecula in arena ripae ad fluvium Alpha 
sive Aa 4) casu invenisse imagunculam Deiparae Virginis eamque quercui fluvio 
adiactum lapidis vicinae (cui iam sacellum aedificatum est contiguum) adligas-
se, deinde subplices ad genua provolutos Deiparam Virginem in ea honorasse. 
Fertur etiam eamdem imaginem a Beersianis inde ablatam summo mane poste-
ro die loco ubi primum deposita erat, fuisse deprehensam. Hinc locus ille religi-
osa coli coepit reverentia ab Oirschottanis nostris idque eo proclivius quod prima 
etiam visitatione diversi febribus levarentur. 
Instituta deinde fuit eius et imaginis et loci ab ecclesiastici ordinis proceribus 
solennis frequentatio, quae Sabbathi die proximo ante festum D. Ioannis Bap-
tistae vel alterius iam currentis saeculi memoria hoc modo servata fuit ut in prae-
sentia etiam celebratur, ut pastor cum suo acolytho hora octava matutina 
parochiali adornatus habitu ex D. Petri prodiens insideat currui ad hoc ex onere 
certi cuiusdam arvi et domicilii ab inhabitante colono ad utrumque vehendum 
destinato comitantibus tum carrucis tum pedestri itinere diversis utriusque sexus 
hominibus. Ubi ad locum hunc Virgini-Matri sacrum perventum est, fit concio 
sub dio, postea laudes decantantur Deiparae Matri. Quod quidem multis annis 
ita fuit observatum dum nulla ibidem constructa esset aedicula. Tandem ex maiori 
numero ob quotidianam quasi medelam eo confluentium oblationibus lignea pri-
mum fuit extructa domuncula. Quae licet horrenda ista bellorum tempestate ali-
quantisper fuerit eversa, adservata tamen in D. Petri templo primum, deinde 
Silvaeducis fuit imago nec minus locus singulis diebus Sabbatinis ab adversa ad-
fectis valetudine desiit cum praesenti etiam relevamine frequentari. 
Dominus autem Ioannes Daems Nunensis, scholarcha sive, ut vulgus adpellat, 
scholaster Oirschottanus, cum post devastatam aediculam, uti supra memoravi-
mus, ligneam, extructam videret a nostris demunculam lateritiam ita angustam 
ut nullum altare et praeter imaginem vix quatuor flexis sendentes genibus posset 
homines capere cumque frequentiorem quotidie multitudinis non iam ex vicinis 
dumtaxat, red etiam remotioribus undique locis videret confluxum, ob benifi-
cam Matris misericordiae in adflictum genus humanum (ut gtgfiaTOCCUT£Q0ll di-
cam) cMourowyiap huic quod iam conspicitur sacello quadrigentos cis florenos 
inpendit extruendo, praecipuam materie partem ipse Republica Oirschottana sub-
peditante. Singulari siquidem bonus iste vir zelo et devotione hunc erga locum 
adficitur, quod et antea remel et postea, veluti adfirmat, saepius divinam in se 
opem ibi sit expertus. Nam ante sacelli extructionem memoriam qua diuturno 
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tempore destitutus in universum prope erat -nescio an Aain-yov hoc malum Cel-
sus 1.3c.20 intelligat 5)-, recuperavit anno 1605. Deinde sequenti anno sacello iam 
recens extructo ex gravissimo lapsu pridie Adsumptionis Deiparae Virginis bra-
chio graviter luxato invocata D. Virgine subito sese restitutum adseverat. Anno 
deinde sequenti, nimirum 1607, proxime circa dominicam Palmarum, non tan-
tum molesto, verum etiam periculoso gutturis dolore ibidem sacrificans relevatur. 

1. lustus Lipsius, Diva Sichemiensis sive Aspricollis, 8 (Opera omnia, 1637, deel 3, p. 
729): "Campaniam tractum Brabantiae dicimus latum vastum". 

2. Laurentius Surius, De probatis sanctorum historiis, Coloniae Agrippinae, 1579, deel 
3, p. 710-713. 

3. Na "altitudine" volgt de volgende interpolatie van Wichmans cursief gedrukt: "at 
haec nuper de coelo tacta, supremo vertice inminuta est". 

4. Aa ( = "water") blijkt een oude naam van de Beerze te zijn geweest; Alpha (de Griek-
se naam voor de letter A) staat misschien eenvoudigweg voor A. 

5. Celsus, De medicina, 3, 20, 1: "Lethargum Graeci nominarunt." Als men het Grieks 
uitspreekt volgen de regels van het itacisme, klinkt kritkee-yo als k(nkieyog. 

PROEVE VAN VERTALING 
Oirschot is een vrijheid in de Kempen (Campinia) of, zoals Lipsius zegt, Cam-
pania, zeer uitgestrekt, befaamd als geboorteplaats van de H. belijder Odulp-
hus (zoals Laurentius Surius duidelijk getuigt), merkwaardig door de hoogte van 
zijn toren, niet gering door de elegantie en grootte van zijn kerk, ook al is deze 
van baksteen, zo lofwaardig door de befaamdheid van zijn kapittel en kerkelij-
ke dienst, vooral als men op de muziek let, dat het zelfs boven verscheidene ste-
den van niet geringe naam de overwinningspalm wegdraagt. Oirschot heeft twee 
parochiekerken, de een gewijd aan St. Petrus, welke de kapittelkerk is, de ande-
re gewijd aan St. Odulphus die op dezelfde plaats waar zijn kerk is gebouwd, 
geboren is. Men ziet er eveneens drie kapellen, een aan St. Joris toegewijd, waarbij 
door de mildheid van de heren uit het geslacht Merode een gasthuis is gebouwd, 
een toevluchtsoord voor armoedige reizigers. De twee andere zijn toegewijd aan 
de dienst van de H. Maagd, Moeder van God, waarvan de grootste van een be-
wonderenswaardige ouderdom is, niet ver van de St. Petruskerk, maar de ande-
re onlangs ten westen van het dorp is gebouwd op de hei, op een volkomen 
eenzame plaats, verwijderd van menselijke activiteit en naburige bebouwing. 
Het verhaal gaat dat hier herders ongeveer twee eeuwen geleden op het zand 
van de oever bij de rivier de Aa bij toeval een beeldje van de H. Maagd, Moeder 
van God, vonden, dat in een naburige eik op een steenworp afstand van de ri-
vier plaatsten (waar nu dichtbij de kapel is gebouwd), vervolgens dat zij zich 
als smekelingen op hun knieën wierpen en in dat beeld de H. Maagd, Moeder 
van God, vereerden. Men zegt ook dat hetzelfde beeld door de Beersenaren van-
daar werd weggehaald, maar de volgende dag 's ochtends op de plaats waar het 
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aanvankelijk neergezet was, werd gevonden. Vanaf toen begonnen onze Oirschot-
tenaren die plaats met godsdienstige eerbied te bezoeken en dat nog met meer 
inzet, omdat al bij het eerste bezoek verscheidenen van hun koorts werden 
verlicht. 
Vervolgens werd door de geestelijkheid een plechtige bedevaart naar beeld en 
plaats ingesteld, die op zaterdag dichtst bij St. Jan de Doper volgens de traditie 
al twee eeuwen op dezelfde wijze wordt gehouden als op dit moment. De pastoor 
komt met zijn acolyth om acht uur 's ochtends in zijn priesterlijk gewaad uit 
de St. Petruskerk en gaat op een wagen zitten, daartoe ten laste van een bepaald 
stuk land en huis door de boer die het bewoont, bestemd om hen beiden te ver-
voeren, waarbij ze vergezeld worden door diverse mensen van beider kunne zo-
wel in wagens als te voet. Wanneer men bij deze aan de Moedermaagd gewijde 
plek is gekomen, vindt er onder de open hemel een preek plaats en zingt men 
daarna lofgezangen. Dit werd al vele jaren zo gedaan, toen er geen kapelletje 
was gebouwd. Eindelijk werd uit de geschenken van de in groten getale door 
de vrijwel dagelijkse genezing, daarheen samenstromenden voor het eerst een 
houten gebouwtje neergezet. 
Hoewel dit in die afschuwelijke oorlogstijd voor een tijdje verwoest was, bleef 
het beeld echter bewaard, eerst in de St. Petruskerk, later te 's-Hertogenbosch, 
en hielden degenen die door ziekte getroffen waren, niet minder op op elke za-
terdag, ook in de hedendaagse verlichting (van krijgsrumoer) de plaats te be-
zoeken. 
Toen de eerwaarde heer Joannes Daems van Nuenen, scholarch of, zoals het 
volk hem noemt, scholaster van Oirschot, na de verwoesting van het houten ge-
bouwtje, zoals we boven vermeldden, zag dat de onzen een bakstenen huisje had-
den opgetrokken, zo klein dat het geen altaar en buiten het beeld nauwelijks 
vier man op hun knieën kon bevatten, en toen hij de grote toeloop van volk 
niet alleen uit de buurt, maar ook uit allerlei verder gelegen plaatsen zag, schonk 
hij vanwege de weldadige liefde (om het duidelijk te zeggen) van de Moeder van 
barmhartigheid jegens het ellendig menselijk geslacht tegen de 400 gulden om 
de kapel te bouwen die men nu ziet, terwijl het Oirschotse bestuur het grootste 
deel van het materiaal ervoor verschafte. Die man wordt immers toch door een 
buitengewone ijver en toewijding tegenover die plaats bewogen, omdat hij vroe-
ger eenmaal en later (na zijn schenking), zoals hij zegt, regelmatig daar godde-
lijke hulp ondervond. Want vóór de bouw van de kapel kreeg hij in 1605 zijn 
geheugen terug, waarvan hij langdurig bijna geheel verstoken was (ik weet niet 
of Celsus, 3,20, deze ziekte met "lethargos" bedoelt). Hij verzekert verder dat 
hij toen hij het jaar daarop, toen de nieuwe kapel al gebouwd was, na een zware 
val op de vooravond van O.L.V. Hemelvaart zijn arm ernstig ontwrichtte, de 
H. Maagd aanriep en plotseling hersteld was. Het daaropvolgend jaar, dus in 
1607, rond Palmzondag, werd hij, nadat hij daar gebeden had, van een niet al-
leen pijnlijke, maar ook gevaarlijke keelpijn genezen. 

II. HUIZEN EN HUN BEWONERS TE OIRSCHOT 
VAN DE ZEVENTIENDE TOT DE TWINTIGSTE EEUW 

door C. Schollen 

62. MOLENSTRAAT 4 en 6, (sectie F 6314) 
De lijst van onroerende monumenten van de gemeente Oirschot beschrijft dit 
perceel als volgt: 

"Wit dorpshuis met dwars zadeldak met rode pannen" 

De verpondingsregisters van de herdgang Kerkhof vermelden als eigenaars respec-
tievelijk bewoners de volgende personen: 

A. HESTER ARNOLDUS VAN HEES (overl. 13.01.1661), 1641 
WED. PETER HENRICX VAN OSTADEN (overl. 28.03.1641) 

"huijs, hoff en cleijn huijsken" 
grootte: 25 royen; aanslag 3g. 10st. 8p. 
(verpondingsboek I, fol. 121) 

B. AERT PETERS VAN OSTADEN EN 
JAN JANSEN MOESKOPS, gehuwd met 1660 
MARIA PETERS VAN OSTADEN 
bij testament 10.07.1660 
omschrijving, grootte en aanslag als onder A; 
1661 verkoop van een gedeelte aan: JENNEKEN WED. 
JAN DIELIS VAN DE VEN 
" 't Cleijn huijsken " grootte: 121/2  royen; aanslag 1g. 3st. 8p 
(verpondingsboek I, fol. 120 en 121 en oud notarieel archief 
inv.nr.5066, fol 52) 

C. JAN REIJNIERS VAN HEUMEN door koop 24.08.1726 
(over1.12.05.1750) 
"huijs en hoff" 
grootte: 121/2  royen; aanslag 2g. 7st . 
(verpondingsboek II, fol.127 en oud rechterlijk archief Oirschot 
inv.nr.293. fol. 39v.) 

D. ARNOLDUS JAN VAN HEUMEN bij testament  1751 
(overl. 29.12.1755) 
omschrijving, grootte en aanslag als onder C. 
(verpondingsboek II, fol. 127 en 83v; III, fol. 104.) 
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1756 E. PETERNEL BAIJENS, WED. EN ERFGENAAM VAN 
ARNOLDUS JAN VAN HEUMEN 
omschrijving, grootte en aanslag als onder C. 
(verpondingsboek III, fol.104; IV, fol. 74.) 

bij deling 1782 F. JAN ARNOLDUSSE VAN HEUMEN 
omschrijving, grootte en aanslag als onder C. 
(verpondingsboek IV, fol. 74; V, fol. 118; VI, fol. 117 
en O.R.A. inv. nr. 276, fol. 331v.) 

1832 

1908 

1927 

1934 

G. ARNOLDUS, IDA EN JOHANNA VAN HEUMEN 
sectie F 822: huis, schuur en erf, grootte: 4R. 22E. 
sectie F 823: tuin, grootte: 5R. 50E. 
(artikel 234, volgnrs. 12,13.) 

H. JUSTINUS NICOLAAS NUIJENS, gemeente secretaris 
omschrijving en grootte als onder G. 
1927 verkoop 
(artikel 4293, volgnrs. 1,2.) 

I. ALBERTUS PETRUS BERNARDUS SCHILTE, 
meubelfabrikant 
omschrijving en grootte als onder G. 
1934 veiling 
(artikel 5279, volgnrs. 1,2.) 

J. JOHANNES VERHOEVEN, expediteur 
NICOLAAS VERHOEVEN, expediteur 
JOHANNA VERHOEVEN, koopvrouw 
omschrijving en grootte als onder G. 
(artikel 5619, volgnrs. 2,3.) 

De kohieren der huizen 1791 nr. 197, 1791-1806 nr. 190/197 en 1806 nr. 196 
vermelden als eigenaar: JAN ARNOLDUSSE VAN HEUMEN. 

Het kohier der huizen 1808 nr. 201/196 
vermeldt als eigenaren: ARNOLDUS, IDA, EN JOHANNA kinderen van 
JAN ARNOLDUSSE VAN HEUMEN. 

De kadastrale leggers geven de volgende eigenaren: 
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K. JOHANNES VERHOEVEN, expediteur en consorten 
JOHANNA VERHOEVEN 
omschrijving en grootte als onder G. 
(artikel 5986, volgnrs. 1,2.) 

L. JOHANNES VERHOEVEN, expediteur 
omschrijving en grootte als onder G. 
1955 veiling 
(artikel 5988, volgnrs. 1,2.) 

Pand Molenstraat 6 te Oirschot 
(Foto mevrouw Smetsers) 

1940 M. FRANCISCUS SMETSERS, cafehouder (overl. 14.05.1959) 1955 

JOHANNA MARIA VAN STRALEN, WED. FRANCISCUS 1959 
SMETSERS, cafehoudster, eigenaar voor 4/7 deel 
CORNELIS ADRIANUS SMETSERS, metselaar, eigenaar voor 1/14 deel 

1940 WILHELMINA MARIA SMETSERS, z.b., eigenaar voor 1/14 deel 
JOHANNES FRANCISCUS SMETSERS, metselaar, eig. voor 1/14 deel 
JOHANNA MARIA SMETSERS, diensbode, eigenaar voor 1/14 deel 
MARIA JOANNA SMETSERS, z.b., eigenaar voor 1/14 deel 
FRANCISCUS SMETSERS, metselaar, eigenaar voor 1/14 deel 
sectie F 822: huis, schuur en erf, grootte: 4A. 22 ca. 
1966 bijbouw en gedeeltelijke vernieuwing, 

de nieuwe omschrijving is als volgt: 

sectie F 822: huis, erf, danszaal, bergplaats, en noodwoning, 
grootte: 4A. 22CA. 
sectie F 823: tuin, grootte: 5A. 50CA. 
(artikel 6785, volgnrs. 1,2,3.) scheiding in 1979. 

N. JOHANNES FRANCISCUS SMETSERS, cafehouder 1979 
omschrijving en grootte als onder M. 

bij, door koop in 1984: 
sectie F 3667: huis en tuin, Molenstraat 4 en Rijkesluisstraat 9A 
grootte: 5A. 28CA. 
19.06.1987 hermeting sectie F 823, nu: 3A. 90CA. 
23.12.1987 hermeting en vereniging van de secties F 822, F823, F 3667, 

de nieuwe omschrijving is als volgt: 
sectie F 6314: huis, cafe, zaal, winkel, binnenplaats en tuin, 
grootte: 13A. 72CA. 

bij, door koop in 1987: "HUIJS DE WERELD" Molenstraat 8 
sectie F 821: huis, erf en bergplaats, grootte: 3A. 51CA. 
Erf en bergplaats nu: overdekte schietbaan voor handboogschutters. 
(zie ook voor dit perceel CAMPINIA, 15e jaarg. (1985 pag. 80-84). 
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KEMPISCHE CURIOSA 8 

HOE NIEUW ZIJN NIEUWE NAMEN 

door J. Liften 

Op vele plaatsen komt een Nieuwstraat voor. Ooit zal die straat een nieuwe straat 
geweest zijn. Het is dan wel de vraag, hoelang dat is geleden. Zo is de Oirschot-
se Nieuwstraat vermoedelijk ontstaan uit een vijftiende-eeuws uitbreidingsplan 
van Oirschot. In het Oirschotse schepenprotocol van 1495 (fol. nv()) is tenminste 
sprake van een perceel 'aen de nye straet'. Spoedig zal de Nieuwstraat definitief 
tot de kom van het dorp behoord hebben, want in 1547 verkoopt Danel Ardt 
Danelszoon van der Ameyden een huis met grond aan de Nieuwstraat, dat eer-
der in het bezit was geweest van de Tafel van de H. Geest, aan Peter Peterszoon 
van Breugel, die op dat moment schepen was. (Prot. 1547, fol. IXv0). De Oir-
schotse Nieuwstraat zal dus ongeveer 500 jaar nieuw zijn. 

Of de Nieuwendijk in Spoordonk ook zolang nieuw is, lijkt te betwijfelen, hoe-
wel er in 1500 sprake is van een straat 'geheyten den nyen dyck', die gelegen 
is 't'Spordonck' maar nader aangeduid 'tusschen der gemeynten van Oesterwyck' 
(Prot. 1500, fol. XXIXv0). Hij kan dan moeilijk op dezelfde plaats gelopen heb-
ben als de tegenwoordige. 

Sommige namen lijken recent te zijn uitgevonden, maar kwamen toch al eeu-
wen eerder voor. Zo wordt de 'Odulfus-hof' beschouwd als een uitvinding van 
pastoor Maas. Nu willen wij niet ontkennen, dat de Bestse pastoor van Oirschotse 
afkomst een inventief man is. Hij heeft daar al vele bewijzen van gegeven. Toch 
vermeldt het Oirschotse schepenprotocol van 1527 (fol. CXLVII) reeds een 'Sint 
Toloff-hoff in Best by der capelle'. 

Nu is het bekend, dat grote uitvindingen zoals de boekdrukkunst door meerdere 
personen zijn uitgevonden. Gewoonlijk is er dan geen groot tijdsverschil tussen 
die uitvindingen. Hier kan Oirschot (of Best?) dus weer op een belangrijk re-
cord bogen, dat echter wel niet opgetekend zal worden in het Guinnes book of 
records. 

Wij weten, dat er in vroeger eeuwen, zeker op de dorpen, weinig wegen verhard 
waren. Een van de uitzonderingen was in 1529 (prot., fol. CIII) de 'kerckpat 
geheyten dat Steenstraetken', die dus al meerdere eeuwen met een harde bestra-
ting en een taaie naam gestoffeerd is. 

Ook taai is de naam Rij kesluisstraat en even taai de misvatting van buitenlan-
ders, die daar onherroepelijk een s over het hoofd zien en menen, dat ter plaatse 
de rijke lui wonen. Toch ontleent de straat haar naam niet aan haar welgestelde 

bewoners maar aan de sluis van Rijk, die overigens in de bronnen meestal Ryc-
kersluis wordt genoemd. Als men deze schrijfwijze had aangehouden, zou het 
misverstand niet zo gemakkelijk zijn ontstaan. De sluis van Rijk lag ter hoogte 
van het Sint-Joris-gasthuis. Daar ging de Lerpt onder de straat door en vervolg-
de zijn weg achter het gasthuis door, om met een sierlijke boog onder de Oude-
grintweg (ondanks zijn ouderdom een tamelijk nieuwe naam) door te duiken 
en zo het overtollige water van de kom van Oirschot in de richting van de Beer-
ze te voeren. De Lerpt nam zijn oorsprong in de Pensenpoel, een spoelkuil op 
de plaats, waar men nu de toegang van de markt af naar de Moriaan aan het 
maken is. Hij liep vlak voor de huizen aan de zuidkant van de markt door tot 
de Ryckersluis. Bij zijn doorgang onder de straat was dus een sluisje om het 
water te regelen, dat bediend moest worden door de bewoner van het nabij gele-
gen huis. Dit was een servituut, zoals er verschillende waren in Oirschot. Lange 
tijd heeft in het bewuste huis een zekere Rijk gewoond en aan hem ontleende 
de sluis in de volksmond haar naam, zoals de straat later haar naam weer ont-
leende aan deze sluis. De Lerpt wordt reeds genoemd in het protocol van 1496 
(fol. XXIIIvo) tesamen met het gasthuis als belending van een perceel. Hij is 
in de loop der eeuwen echter zo vuil geworden, dat hij zich schaamde en onder-
dook in het rioleringssysteem. 

Een oude naam voor een nieuwe zaak is ook die van het bosbad en sportcom-
plex 'De Kemmer'. Deze naam wordt al vermeld in het protocol van 1541, maar 
zes jaar later is de vermelding uitvoeriger. (Prot. 1547, fol. LXII) Daar wordt 
een rente vermeld uit 'husingen, gronden, hoff ende erffenisse daeraen gelegen 
geheyten Kemmers stede, gelegen in Oirschot onder Kerckhof aen dat Moleneind'. 
Ter plaatse heeft dus een boerderij gelegen, die haar naam vermoedelijk ont-
leende aan een (vroegere) bewoner. 
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IV. GENEALOGIE SOMERS 

door H. Teurlincx 

- vervolg - 

VELDHOVENSE TAK, STAM 2 

9.  Leonard Somers (7.9) 
ged. Veldhoven 2 nov. 1802, overl. aldaar 20 dec. 1859 
beroep: smid 
x Eersel 6 sept. 1838 
Johanna Regina van Sambeek, geb. Haecht 9 mei 1814, overl. Veldhoven 
3 aug. 1884 
kinderen: 
9.1.  Johannes Henricus, geb. Veldhoven 12 feb. 1840, overl. aldaar 

18 nov. 1840 
9.2.  Johannes Baptista, volgt 11 
9.3. Antonetta, geb. Veldhoven 6 juni 1843, overl. Haren 

(gem. Megen c.a.) 25 aug. 1902 
9.4. Jacobus, volgt 12 
9.5. Antonius, volgt 13 
9.6. Franciscus, volgt 14 
9.7. Josephus, geb. Veldhoven 8 sep. 1850, overl. aldaar 13 dec. 1850 
9.8. Josephus, vogt 15 
9.9.  Joanna Catharina, geb. Veldhoven 29 jan. 1855, overl. aldaar 

7 feb. 1855 
9.10. Maria Catharina, geb. Veldhoven 23 juli 1856 

x Veldhoven 3 feb. 1883 
Adrianus van Sambeek, geb. Veldhoven 4 jan. 1853 

11. Johannes Baptista Somers (9.2) 
geb. Veldhoven 5 sep. 1841, overl. aldaar 26 mrt. 1913 
beroep: smid 
x Gestel c.a. 22 apr. 1872 
Helena Francisca van den Nieuwenhof, geb. Nuenen 21 nov. 1842, 

overl. Veldhoven 27 nov. 1905 
kinderen: 
11.1. Henricus Leonardus, volgt 16 
11.2. Leonardus Franciscus, geb. Veldhoven 8 jan. 1875  

11.3. Carolus Antonius, geb. Veldhoven 18 apr. 1877, overl. aldaar 
30 apr. 1878 

11.4. Jacobus Franciscus, volgt 17 
11.5. Henrica Regina, geb. Veldhoven 3 aug. 1880 

x Veldhoven 24 sep. 1912 
Carolus Josephus Gevers, geb. Valkenswaard 5 juni 1880 

11.6. Josephus Antonius, geb. Veldhoven 4 jan. 1887 

12. Jacobus Somers (9.4) 
geb. Veldhoven 30 sep. 1844, overl. aldaar 28 juni 1921 
beroep: koopman 
x Veldhoven 13 apr. 1883 
Petronella Groenen, geb. Veldhoven 25 nov. 1842, overl. aldaar 

28 sep. 1909 
kinderen: 
12.1. Leonardus Johannes, volgt 18 
12.2. Martinus Adrianus, geb. Veldhoven, 23 mei 1886, overl. aldaar 

21 okt. 1886 
12.3. Maria Johanna Regina, geb. Veldhoven 21 mei 1888, overl. Tilburg 

22 apr. 1967 
x Veldhoven 12 sep. 1918 
Theodorus Norbertus Voskens, geb. Tilburg 

13. Antonius Somers 
geb. Veldhoven 11 nov. 1846, overl. aldaar 31 dec. 1883 
beroep: wever 
x Veldhoven 9 juli 1874 
Hendriena Rooijers, geb. Veldhoven 23 mei 1852 
kinderen: 
13.1. Johannes Leonardus, geb. Veldhoven 18 mei 1875 

beroep: meester-knecht 
x Veldhoven 17 jan. 1921 
Theodora van Schijndel, geb. St.-Michielsgestel 24 feb. 1891 

13.2. Petrus Johannes, volgt 19 
13.3. Jacobus, volgt 20 
13.4. Joannis Franciscus, volgt 21 

14. Franciscus Somers (9.6) 
geb. Veldhoven 6 jan. 1849, overl. aldaar 4 nov. 1918 
beroep: wever 
x Veldhoven 27 april 1874 
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Aldegonda van Lierop, geb. Veldhoven 5 jan. 1850, overl. aldaar 
6 feb. 1927 

kinderen: 
14.1. Joannes Leonardus, volgt 22 
14.2. Regina Cornelia, geb. Veldhoven 12 apr. 1878, overl. aldaar 

26 jan. 1940 
x Veldhoven 7 mei 1904 
Wilhelmus Moeskops, geb. Veldhoven 25 nov. 1865 

14.3. Maria, geb. Veldhoven 2 mei 1880 
x Veldhoven 14 mei 1908 
Johannes Lambertus Aarts, geb. Strijp 14 nov. 1875 

14.4. Jacobus Josephus, geb. Veldhoven 25 mei 1882 
14.5. Antonia Helena, geb. Veldhoven 28 juni 1883 

x Veldhoven 26 aug. 1917 
Petrus Johannes Maria van Rooij, geb. Helmond 23 jan. 1893 

14.6 Antonius Josephus, geb. Veldhoven 23 aug. 1885, overl. aldaar 
24 feb. 1887 

14.7. Antonius Josephus, volgt 23 

15. Josephus Somers (9.8) 
geb. Veldhoven 12 apr. 1852, overl. Eersel 30 okt. 1891 
beroep: smid 
x Veldhoven 22 mei 1886 
Johanna Peeters, geb. Veldhoven 15 apr. 1853, overl. Veldhoven 

14 mrt. 1914 
kinderen: 
15.1. Maria Regina, geb. Eersel 13 juni 1887 
15.2. Leonardus Johannes, geb. Eersel 12 juli 1888, overl. aldaar 

22 nov. 1888 
15.3. Leonardus Johannes, geb. Eersel 31 aug. 1890, volgt 24 
15.4. Josephina Maria, geb. Eersel 1 nov. 1891, overl. Veldhoven 

27 feb. 1892 

16. Henricus Leonardus Somers (11.1) 
geb. Veldhoven 17 jan. 1874, overl. Eindhoven 11 juli 1943 
beroep: hoefsmid 
x Valkenswaard 22 apr. 1913 
Elisabeth Maria Gevers, geb. Valkenswaard 19 feb. 1879, overl Veldhoven 
25 dec. 1944 
kinderen: 
16.1. Helena Maria Josepha, geb. Veldhoven 20 mrt. 1914 
16.2. Karel Joseph Johannes, geb. Veldhoven 30 apr. 1915 
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16.3. Maria Johanna Cornelia, geb. Veldhoven 7 juli 1917 
16.4. Johannes Francescus Cornelis, geb. Veldhoven 10 feb. 1919 

overl. aldaar 9 mrt. 1920 
16.5. Johanna Francisca Cornelia, geb. Veldhoven 24 sept. 1920 
16.6. Johannes Franciscus Cornelis, geb. Veldhoven 9 nov. 1922 

17. Jacobus Franciscus Somers (11.4) 
geb. Veldhoven 19 apr. 1878 
x Gestel c.a. 6 sep. 1911 
Anna Maria Dimphia Louwers, geb. Gestel 23 mrt. 1883 

18. Leonardus Johannes Somers (12.1) 
geb. Veldhoven 30 okt. 1884 
beroep: hoofd der school te Duizel 
x Valkenswaard 1 okt. 1917 
Catharina Christina Jaspers, geb. Valkenswaard 1 juli 1879 
kinderen: 
18.1. Johanna Ida Maria, geb. Duizel 11 juni 1919 
18.2. Petrus Jacobus, geb. Duizel 29 aug. 1920 
18.3. Johannes Jacobus, geb. Duizel 12 juni 1922 

19. Petrus Johannes Somers (13.2) 
geb. Veldhoven 30 jan. 1877, overl. aldaar 28 mei 1978 
beroep: schoenmaker 
x Veldhoven 23 apr. 1904 
Petronella Smets, geb. Veldhoven 13 okt. 1872 
kinderen: 
19.1. Johanna Henrica, geb. Veldhoven 25 feb. 1905 

overl. 25 mrt 1905 
19.2. Antonius Leonardus, geb.Veldhoven, 25 feb. 1905 

overl. 11 mrt. 1905 
19.3. Antonius Johannis, geb. Veldhoven 3 nov. 1906 
19.4. Johanna Hendrika, geb. Veldhoven 14 sep. 1907 overl. aldaar 

30 mei 1910 
19.5. Hendrika Huberta, geb. Veldhoven 13 nov. 1908, overl. 

2 jan. 1909 
19.6.  Johanna Martina, geb. Veldhoven 13 nov. 1908, overl. 

19 nov. 1908 
19.7. Henricus Franciscus Johannis, geb. Veldhoven 10 mei 1911 
19.8. Martinus Hubertus, geb. Veldhoven 29 apr. 1912, overl. 

Eindhoven 13 jan. 1989 
19.9.  Joannis Leonardus, geb. Veldhoven 11 juni 1913  

19.10. Leonardus Joannis, geb. Veldhoven 13 juli 1914 
19.11. Henrica Joanna Sebastiana, geb. Veldhoven 14 okt. 1915 

20. Jacobus Somers (13.3) 
geb. Veldhoven 22 juli 1879 
beroep: damastwever 
x Gestel c.a. 30 juni 1919 
Maria Gerarda Verschuren, geb. Gestel 30 juni 1881 
kinderen: 
20.1. Antonius Josephus, geb. Veldhoven 25 apr. 1920 
20.2. Adriana Henrica Maria, geb. Veldhoven 2 juli 1921 
20.3. Hendrica Maria, geb. Veldhoven 9 nov. 1922 

21. Joannis Francisca Somers (13.4) 
geb. Veldhoven 23 sep. 1882 
beroep: schoenmaker 
le x Luijksgestel 19 mei 1908 
Johanna Elisabeth Geboers, geb. Luijksgestel 19 mei 1877, overl Veldhoven 

7 juli 1922 
2e x Veldhoven 22 mei 1923 
Wilhelmina Josephina van Esdonk, geb. Drunen 9 feb. 1879 
kinderen uit eerste huwelijk: 
21.1. Antonius Arnoldus, geb. Veldhoven 7 mrt. 1909 
21.2. Josephina Henrica Leonarda, geb. Veldhoven 20 mrt. 1910, 

overl. aldaar 17 mei 1910 
21.3. Josephina Henrica Leonarda, geb. Veldhoven 2 juni 1911, 

overl. aldaar 9 aug. 1911 
21.4. Josephina Henrica Leonarda, geb. Veldhoven 13 mei 1912, 

overl. Eersel 25 mei 1929 
21.5. Arnoldus Bernardus Antonius, geb. Veldhoven 14 jan. 1913, 

overl. aldaar 28 juli 1914 
21.6. Arnoldus Petrus, geb. Veldhoven 21 okt. 1914 
21.7. Henricus, geb. Veldhoven 18 mrt. 1919 
21.8. Henrica Maria, geb. Veldhoven 27 sep. 1920 

22. Johannes Leonardus Somers (14.1) 
geb. Veldhoven 15 aug. 1875 
beroep: linnenfabrikant 
x Bladel c.a. 8 mei 1911 
Johanna Maria Dijkmans, geb. Bladel 14 juli 1883 
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kinderen: 
22.1. Catharina Allegonda Mariá, geb. Veldhoven 30 apr. 1912 

x Oirschot 3 juli 1931 
Petrus Wilhelmus Smetsers, geb. Oirschot 15 juni 1906 

22.2. Franciscus Joannis, geb. Veldhoven 23 feb. 1914, overl. Eindhoven 
17 dec. 1988 

22.3. Allegonda Catharina, geb. Veldhoven 20 feb. 1915 
22.4. Johannes Josephus, geb. Veldhoven 23 mrt. 1916 
22.5. Wilhelmus Willebrordus Maria, geb. Veldhoven 15 aug. 1917, 

overl. Eindhoven 3 mrt. 1919 
22.6. Leonardus Antonius, geb. Veldhoven 10 okt. 1918, overl. aldaar 

17 juni 1919 
22.7. Wilhelmus Willebrordus Josephus, geb. Veldhoven 28 mrt. 1920 
22.8. Leonardus Petrus Paulus, geb. Veldhoven 29 juni 1922 
22.9. Maria Helena, geb. Veldhoven 7 apr. 1925 

23. Antonius Josephus Somers (14.7) 
geb. Veldhoven 19 dec. 1888 
beroep: damastwever 
x Veldhoven 2 mei 1907 
Maria Philofina Jansen, geb. Veldhoven 1 mei 1891 
kinderen: 
23.1. Franciscus Johannes Joseph, geb. Stratum 31 mei 1907 

daags daarna aldaar overleden 
23.2. Franciscus Servaas, geb. Veldhoven 9 sep. 1908 
23.3. Elisa Maria, geb. Veldhoven 17 okt. 1910 
23.4. Adrianus Petrus Paulus, geb. Veldhoven 29 juni 1912 
23.5. Johannes Antonius, geb. Utrecht 16 nov. 1918 

24. Leonardus Johannes Somers (15.3) 
geb. Eersel 31 aug. 1890 
beroep: schoenmaker 
x 
Hubertina Wouters, geb. Vessem 23 feb. 1890 
kinderen: 
24.1. Johanna Maria Theresia, geb. Veldhoven 23 feb. 1926 
24.2. Adrianus Josephus Nicolaas, geb. Veldhoven 6 dec. 1920  
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OIRSCHOTSE TAK 2 

25. Thomas Carolus Somers (4.7) 
ged. Oirschot 17 nov. 1760, overl. aldaar 22 nov. 1848 
beroep: brouwer 
x Oirschot 18 mei 1812 
Helena Kemps, ged. Oirschot 21 apr. 1784, overl. aldaar 14 juli 1855 
kinderen: 
25.1. Anna Petronella, geb. Oirschot 5 dec. 1815, overl. aldaar 3 feb. 1893 
25.2. Jan Baptist, geb. Oirschot 17 juni 1817, overl. aldaar 19 sep. 1881 
25.3. Maria Anna, geb. Oirschot 4 juli 1819, overl. Engelen 5 dec. 1853 
25.4. Maria Elisabeth, geb. Oirschot 28 dec. 1820, overl. aldaar 19 apr. 1905 
25.5. Petrus Cornelis, volgt 26 
25.6. Cornelis Anthony, geb. Oirschot 12 sep. 1824, ovel. aldaar 9 feb. 1829 
25.7. Maria Catharina, geb. Oirschot 25 nov. 1826, overl. Antwerpen 

6 mrt. 1899 

26. Petrus Cornelis Somers (25.5) 
geb. Oirschot 10 juni 1822, overl. aldaar 11 jan. 1886 
beroep: timmerman 
x Oirschot 12 apr. 1856 
Francisca Verouden, geb. Esch 18 feb. 1825, overl Oirschot 17 apr. 1902 
kinderen: 
26.1. Mara Elisabeth, geb. Oirschot 5 nov. 1856, overl. aldaar 28 nov. 1856 
26.2. Thomas Franciscus, volgt 27 
26.3. Helena Maria, geb. Oirschot 23 mrt. 1859 
26.4. Elisabeth Maria, geb. Oirschot 24 okt. 1860, overl. aldaar 13 apr. 1884 
26.5. Maria Francisca, geb. Oirschot 31 jan. 1862, overl. aldaar 27 jan. 1940 
26.6. Maria Anna, geb. Oirschot, 19 jan. 1863, overl. aldaar 13 mrt. 1863 
26.7. Anna Maria, geb. Oirschot, 9 mei 1864 
26.8. Henrica Jacoba, geb. Oirschot 23 juli 1865, overl. aldaar 6 aug. 1865 
26.9. Henrica Martina, geb. Oirschot 15 juli 1868, overl.aldaar 3 jan. 1953 

27. Thomas Franciscus Somers (26.2) 
geb. Oirschot 3 dec. 1857, overl. aldaar 29 nov. 1913 
beroep: timmerman 
x Oirschot 24 juni 1886 
Johanna van de Ven, geb. Middelbeers 20 nov. 1849 
kinderen: 
27.1. Francisca Maria, geb. Oirschot 21 apr. 1887 

x Oirschot 19 nov. 1917 
Lambertus Antonius van Vlokhoven, geb. Woensel 20 apr. 1876 

27.2. Petrus Willebrordus Joseph, geb. Oirschot 7 okt. 1888 
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OIRSCHOTSE TAK 3 

28. Maria Anna Somers (4.8.) 
ged. Oirschot 29 mrt. 1763, overl. aldaar 27 apr. 1828 
beroep: logementhoudster 
ongehuwd 
kind: 
Henricus Carel, volgt 29 

29. Henricus Carel Somers 
ged. Steken (Belg) 11 okt. 1785, overl. Oirschot 28 juni 1844 
x Oirschot 16 mei 1824 
Johanna Christina Goossens, ged. Deurne 7 mrt. 1797 
kinderen: 
29.1. Maria Anna, geb. Oirschot 14 feb. 1825, overl. aldaar 

8 apr. 1910 
x Oirschot 10 apr. 1850 
Cornelis van de Schoot, geb. 's-Hertogenbosch 10 feb. 1811 

29.2. Hendricus Joseph, geb. Oirschot 2 okt. 1826, overl. aldaar 12 jan. 1841 
29.3. Jan Baptist, geb. Oirschot 7 feb. 1828, overl. aldaar 8 juni 1881 
29.4. Martinus Carolus, geb. Oirschot 15 dec. 1829, overl. aldaar 21 apr. 1865 
29.5. Johannes Amandus, geb. Oirschot 6 mrt. 1832 
29.6. Anthony, geb. Oirschot 20 apr. 1834, overl. aldaar 4 feb. 1916  
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OIRSCHOTSE TAK 4 

30. Philippus Jacobus Somers (4.12) 
ged. Oirschot 3 juni 1773, overl. aldaar 23 feb. 1837 
beroep: schoolonderwijzer 

x Oirschot 26 apr. 1801 
Maria de Kroon, ged. Oirschot 17 jan. 1775 
kinderen: 
30.1. Anna, ged. Oirschot 22 mrt. 1802 
30.2. Jan Baptist, ged. Oirschot 9 aug. 1803 
30.3. Antonius, ged. Oirschot 9 dec. 1807 
30.4. Thomas, ged. Oirschot 9 dec. 1807 
30.5. Theodorus, ged. Oirschot 1 aug. 1810, overl. aldaar 1 apr. 1811 
30.6. Theodorus, geb. Oirschot 16 feb 1813 (daags daarna overleden) 
30.7. Theodorus, geb. Oirschot 17 juli 1816 
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degenen, die vorster of rentmeester waren en degenen, die in andere plaatsen 
als regenten functioneerden en die meestal van Oirschotse afkomst waren. De 
arbiters zijn dan soms voor een deel van buiten Oirschot en ons onbekend. 

Vanaf zoen nr. 64 in 1570 werden in de regel geen arbiters met naam genoemd. 
Vandaaraf zijn alleen die accoorden in de lijst opgenomen, waarbij arbiters met 
naam genoemd werden. Dikwijls zijn dan echter niet alle arbiters genoemd. 

V. DE OIRSCHOTSE ZOEN-ACCOORDEN 

ZOENEN WEGENS DOODSLAG: OVERZICHT 

door J. Lijten 

Na het jarenlang opzoeken en uitwerken van 115 zoen-accoorden, die over een 
periode van meer dan anderhalve eeuw in de Oirschotse archieven bewaard ble-
ven, zal het mogelijk teleurstellend zijn, dat er niet zo'n scherpe lijnen te trek-
ken vallen en dat de ontwikkeling van de zoenprocedure enigszins vaag blijft. 
Nu is dat niet te verwonderen. Wat wij van de Oirschotse zoenprocedure kon-
den opsporen, betreft immers slechts de uitloopperiode van een ontwikkeling, 
die zich meerdere eeuwen van te voren zal hebben voltrokken. Daarnaast is de 
Oirschotse zoenprocedure nooit geïnstitutionaliseerd. Het is altijd een costumiere 
- gewoonterechtelijke - aangelegenheid gebleven, waarvan, voorzover wij we-
ten, zelfs nooit enige schriftelijke optekening heeft plaatsgevonden, terwijl er 
toch herhaaldelijk optekeningen zijn geweest van andere onderdelen van het Oir-
schotse gewoonterecht. Wij kunnen dus alleen lijnen trekken op basis van de 
bestudeerde teksten van de bewaard gebleven zoen-accoorden. Dit moet natuur-
lijk met de nodige voorzichtigheid gebeuren. 

Wij zullen eerst de verschillende facetten van de zoen-accoorden afzonderlijk 
onder de loupe nemen en zo reeds enige kijk zien te krijgen op een mogelijke 
ontwikkeling, om daarna te zien, of er mogelijk met betrekking tot de totaliteit 
een ontwikkelingsschets gemaakt kan worden. 

De arbiters 
In wezen was een zoen-accoord een overeenkomst tussen twee families, die van 
het slachtoffer en die van de dader. De families konden dit contract eventueel 
sluiten zonder enige bemiddeling - een enkele maal kwam dat voor - maar in 
de gespannen situatie na een doodslag was bemiddeling in de regel onontbeer-
lijk. Een doodslag was bovendien een ernstige verstoring van de openbare orde 
en de vrede, zeker in een vrij gesloten gemeenschap. Het is daarom voor de hand 
liggend, dat de leiders van zo'n gemeenschap, zowel op geestelijk als op wereld-
lijk terrein, de eerstaangewezen personen waren, om de verstoorde verhoudin-
gen te herstellen en de bedreiging van de publieke rust af te weren. Daarbij moeten 
we ook bedenken, dat de kerkelijke invloed op het openbare leven in die tijd 
veel sterker was dan in de huidige. Dienovereenkomstig zien wij bij de arbiters 
veel priesters en regenten. Tot de regenten hebben wij in het volgende overzicht 
naast degenen, die schout, stadhouder of schepen geweest zijn, ook gerekend 

Arbiters in zoen-accoorden 

1 1464 8 4 3 
2 1467 4 1 

3 1467 4 1 1 
4 1473 6 2 3 
5 1473 5 2 3 
6 1476 7 3 4 
7 1478 4 3 
8 1478 4 

9 1480 6 4 
10 1480 8 2 2 
11 1481 6 1 

12 1493 4 2 
13 1494 6 2 4 
14 1496 6 2 4 
15 1503 6 2 4 
16 1504 6 1 2 
17 1504 8 4 1 
18 1505 8 2 2 
19 1507 4 2 1 
20 1510 6 1 1 

21 1511 4 1 2 
22 1513 4 2 2 
23 1518 4 1 1 

nr.  jaar 
tot. 

aant. priesters regenten  opmerkingen 
arb. 

deken en 2 kann./schout 
schout, anderen vermoed. 
buiten-O. 
kanunnik 

schout 
deken als overman, kanunnik 

onbekende arb. vermoed. uit 
Eindh. 
schout, 2 onbekend 
schout 
schout, andere arb. onbek. 
Eindh? 
andere arb. verm. buiten-O. 

deken en 3 kanunniken 

schout van Geldrop; dader en 
slachtoffer vermoedelijk uit 
Zeelst 

dader en slachtoffer verm. uit 
Boxtel, moord ook daar gebeurd. 



) onderlinge accoorden 

Rooyse dader en slachtoffer 

schending asylrecht + ingrijpen 
hertog 

moord te 's-Hertogenbosch, 
7 arb. onbek. 
onderl. acc. voor moord te 
St. Job in 't G. 

vorster en oud-vorster als reg. 
ger. 

onderling acc. betr. medeschuld 
oud-secretaris als regent gerekend 
onderling acc. met mededader 
mededader 
hoofddader: schutter Middelbeers 

arb. v. dader verm. uit Turn-
hout, waar moord gepleegd was. 

Dader uit Neeryssche 
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24 1519 6 1 2 
25 1519 4 2 1 
26 1520 5 2 3 
27 1520 4 4 
28 1520 4 4 
29 1526 6 3 3 
30 1526 6 2 3 
31 1526 4 1 1 

32 1527 6 1 5 
33 1529 
34 1531 6 2 2 
35a 1534 
35b 1535 8 3 3 35c 1535 6 2 2 
36 1535 4 2 
37 1536 5 1 3 

38 1536 6 5 
39 1537 4 4 
40 1538 9 2 

41 1538 

42 1539 8 1 4 
43a 1539 8 5 
43b 1539 8 5 
44 1539 6 6 
45 1541 4 1 3 
46 1541 4 2 2 

47 1542 6 1 4 
48 1543 6 3 
49 1545 2 2 
50 1548 
51 1548 
52 1549 
53 1550 
54 1553 5 2 2 
55 1554 4 1 2 
56 1554 4 3 
57 1554 3 1 2 
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58 1556 7 7 
59 1556 5 1 2 
60 1556 7 1 2 
61 1557 6 5 

62 1566 6 2 4 
63 1567 6 1 - 
66 1580 5 4 
78 1594 2 2 - 
101 1608 3 1 1 
107 1615 5 2 

108 1617 2 1 1 
109 1631 2 1 1 

Na het eerste kwart van de zestiende eeuw lijkt zich een geleidelijke verschuiving 
voor te doen. De rol van de regenten gaat iets groter worden dan die van de 
priesters. Wanneer er geen arbiters met name genoemd worden, lijkt dit ook 
te wijzen op een meer directe bemoeienis van het schepencollege. Bij de ontle-
ding van enkele zoenen hadden we ons niet kunnen onttrekken aan de indruk, 
dat door het schepencollege als zodanig druk werd uitgeoefend op de partijen, 
om tot een zoen te komen. De algemene indruk is, dat het schepencollege het 
steeds meer als een specifieke taak is gaan zien, om bij doodslag verzoening tot 
stand te brengen. De geestelijkheid wordt zeker niet uitgeschakeld, maar haar 
taak wordt geleidelijk meer gezien als het bieden van hulp vooral in moeilijke 
gevallen. Men zou kunnen zeggen: een geleidelijke saecularisatie van de zoen-
procedure. 

Parallel met het niet meer noemen van de arbiters verschuift ook het formele 
karakter van de verzoening. De uitdrukkelijk gekozen arbiters doen een gezag-
volle uitspraak, waaraan de partijen zich hebben te houden. De arbiters behou-
den zich soms nadere beslissingen voor afhankelijk van bepaalde externe 
omstandigheden of van de houding der partijen. Wanneer geen arbiters met na-
me genoemd worden, wordt de zoen geformuleerd als een accoord tussen twee 
partijen. Het geheel lijkt ons in te houden, dat het optreden van autoriteiten 
minder dwingend wordt en meer een morele beïnvloeding. Dit betekent ook, dat 
aan de partijen meer eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven en dat ze dus 
door de autoriteiten daartoe capabel worden geacht. Dit lijkt de conclusie te recht-
vaardigen, dat de zoenprocedure de mentaliteit van de bevolking ten goede heeft 
beïnvloed. 

conflictsituatie Best-Oirschot 
schout van de heer tevens stad-
houder van Kempenland 

dader verm. van buiten Oirschot 
oud-schout en vorster 
en andere goede mannen 

schout v.d. heer overman; apart 
geval. 
en anderen 
en anderen (slechts namens 
dader) 
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Het zoengeld 
Dikwijls leest men, dat het zoengeld volgens oude Germaanse wetten een vast 
bedrag zou zijn, afhankelijk van de positie van het slachtoffer. Hiervan is in 
Oirschot niets te merken. Zoals eigenlijk alles in Oirschot was ook het zoengeld 
een punt van vrije onderhandeling. Vele factoren hadden daarop invloed. Wij 
kregen de indruk, dat in Oirschot het levensonderhoud van de nabestaanden van 
het slachtoffer en de draagkracht van de dader en zijn familie het zwaarst wo-
gen. Maar we moeten er steeds aan denken, dat de voorwaarden als een geheel 
pakket gezien moet worden. 

Een speciaal gegeven is wel, dat het zoengeld meestal 'van 17 weken tot 17 we-
ken binnen 's jaers' betaald moest worden: in drie termijnen met een interval 
van vier maanden, zodat de gehele som binnen het jaar betaald was. Dit was 
echter ook weer geen wet van Meden en Perzen. Naar omstandigheden waren 
er dikwijls uitzonderingen, maar de bedoelde termijn komt zo dikwijls voor, dat 
men van een gewoonte kan spreken. Andere regelingen zijn uitzonderingen, maar 
aan het einde van de zestiende eeuw is deze gewoonte aan het uitsterven. 

De regeling van de kosten is zozeer afhankelijk van de omstandigheden, dat er 
geen lijn in te ontdekken is. Meestal zullen de kosten ter plaatse door de familie 
van de dader betaald zijn, zodat ze in het accoord niet genoemd worden. 

Zielmissen, kloosterwinningen en dertigsten 
Zowel het begrip 'kloosterwinning' als het begrip 'dertigste' schijnt in de onder-
zochte periode verschoven te zijn. Beide gebruiken hadden ooit iets met zielmis-
sen te maken. Duidelijke ontwikkelingen zijn hier nauwelijks te traceren. In zijn 
algemeenheid kunnen we constateren, dat de geestelijke genoegdoening in de loop 
der jaren enigszins vervaagt. Voor het schetsen van een ontwikkelingslijn zullen 
we ons beter kunnen bezig houden met meer heldere zaken. 

Bedevaarten 
In de zoen-accoorden hebben bedevaarten een grote rol gespeeld. Bij het begin 
van ons onderzoek hebben we de verwachting uitgesproken, dat in Oirschot de 
bedevaarten eerder zouden verdwijnen dan in de steden, waar het zoenrecht 
geïnstitutionaliseerd was. Dit blijkt achteraf niet zo. Het Oirschotse gewoonte-
recht was taaier dan een instituut. 

Voor de duidelijkheid geven wij u eerst een overzichtstabel, om aan de hand 
daarvan enkele saillante punten te bespreken. De eerste 40 zoenaccoorden ver-
melden we allemaal. Daar blijkt het een uitzondering te zijn, als er geen bede-
vaart wordt opgelegd. Na nr. 40 vermelden we alleen die zoen-accoorden, waarin 
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een bedevaart werd opgelegd. Van dan af werd het opleggen van een bedevaart 
een uitzondering. 

Bedevaarten in zoen-accoorden 

nr. jaar opgelegde bedevaarten 

5 Wilsnack afkoopbaar met 13 Rijnsgulden 
2 Rome 2 Wilsnack (2 daders) 
1 Santiago afkoopbaar 
1 Rome 1 St. Antoine en Viennois 1 Wilsnack 1 Sint 
Joost op Zee 
2 Rome (2 daders) 
1 Rome 1 Wilsnack 
2 Rome 2 Keulen 2 Trier (2 daders) 
1 Rome door 1 van de 6 daders 
1 Rome 1 Trier 1 Wilsnack 
5 Rome (5 daders) 
5 Jabeke afkoopbaar met 4 Rijnsgulden ) 
2 Rome (3 daders: vader en 2 zonen; bedevaarten door 
zonen) 
1 Rome 
1 Trier voorwaardelijk 
2 Rome  ) (2 zoenen voor 2 doodslagen met 2 daders) 
1 Wilsnack ) 
1 Rome ) 
1 Trier ) (5 daders: elke bedevaart door 1 der daders) 
1 Keulen ) 
1 Rome 1 Wilsnack 1 Keulen (alle min of meer voorwaar- 
delijk) 
1 Trier door de vader (2 daders) 
1 Rome 1 Wilsnack door de zoon ) 
1 Rome later afgelast vanwege oorlogsomstandigheden 
1 Wilsnack 1 Trier 
1 Rome 1 Santiago 
1 Rome 1 Wilsnack door arbiters om te zetten in andere 
goede werken 
1 Rome afkoopbaar met raam in kerk 
1 Trier 1 Keulen in 1 reis 
1 Wilsnack afkoopbaar naar beslissing der arbiters 
1 Trier 1 Aken 
1 Rome afkoopbaar met 5 gulden voor de kerk 

1 1464 
2 1467 
3 1467 

4 1473 
5 1473 
6 1476 
7 ca. 1478 
8 1478 
9 1480 

10 1480 

11 1481 

12 1493 

13 1494 

14 1496 

15 1503 

16 1504 

17 1504 
18 1505 

19 1507 

20 1510 
21 1511 
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22 

23 

1513 

1518 

1 Rome binnen het jaar 
1 Wilsnack binnen een half jaar daarna 
1 Rome afkoopbaar met 6 Rijnsgulden aan vader van 
slachtoffer 

24 1519 1 Trier binnen 17 weken 
25 1519 1 Rome afkoopbaar met 6 Rijnsgulden 

1 Wilsnack 1 Keulen binnen het jaar 
26 1520 1 Trier binnen het half jaar 

1 Rome afkoopbaar met 8 Rijnsgulden voor de kerk 
27 1520 1 Rome binnen het jaar 
28 1520 1 Trier binnen het jaar 

1 Rome afkoopbaar tegen bedrag nader door arbiters vast 
te stellen 

29 1526 1 Rome ) beide afkoopbaar met 20 Rijnsgld. aan fam. 1 Santiago ) 
30 1526 1 Rome 1 Wilsnack door 1 dader) 

(2 daders) 1 Santiago door 1 dader ) 
31 1526 geen 
32 1527 1 Trier 1 Wilsnack afkoopbaar met 2 Rijnsgld. 
33 1529 geen (medeschuldige van nr. 25) 
34 1531 1 Rome afkoopbaar met 16 zoengulden 
35a 1534 1 Trier (mededader) 
35b 1535 geen (mededader) 
35c 1535 1 Geel 

1 Trier 1 Keulen afkoopbaar tegen nader door arbiters 
vast te stellen bedrag (hoofddader) 

36 1535 1 Trier 
1 Rome afkoopbaar met 6 Car.gld. in 3 termijnen 

37 1536 1 Geraardsbergen 
38 1536 1 Sint Job (in 't Goor?) 1 Wilsnack 
39 1537 1 Trier 

1 Wilsnack binnen 6 weken te beslissen of en voor hoeveel 
afkoopbaar 

40 1538 1 Geel 1 Boxtel (Bosschenaar dader) 
45 1541 1 Santiago 1 Rome 1 Trier afkoopbaar met 40 zoengld. 
48 1543 1 Trier voorwaardelijk 'als er vrede komt' 
50 1548 1 Halle bij Brussel 
60 1556 1 Geraardsbergen 
65 1580 1 Boxtel 1 Brecht 1 Saint Quentin (1 dader) 
109 1631 3 Scherpenheuvel binnen het jaar (1 dader) 
111 1636 10 Kapel H. Eik in Oirschot) (1 dader) 3 Boxtel ) 

153. 

In totaal werden dus in Oirschot 115 bedevaarten opgelegd, een aantal, dat pre-
cies gelijk is aan dat der zoen-accoorden. Maar in de meeste zoen-accoorden 
werden geen bedevaarten opgelegd. De 115 bedevaarten werden opgelegd in 46 
zoen-accoorden aan 57 daders. Elke dader kreeg dus gemiddeld 2 bedevaarten 
opgelegd, waarvan verschillende echter afkoopbaar waren. Het meest opvallen-
de is, dat er zo plotseling een eind komt aan het frequent opleggen van bede-
vaarten. In de eerste 40 zoen-accoorden werden tot 1538 in totaal 100 bedevaarten 
opgelegd. Daarna in 75 zoen-accoorden slechts 15. Deze zijn, hoewel onregel-
matig, over heel de periode van 1538 tot 1636 verspreid. Een teken, dat de ge-
dachte is blijven leven, dat een bedevaart een manier kan zijn, om een misdaad 
goed te maken. In de beginperiode werden veel verre bedevaarten opgelegd, in 
de eindperiode juist bedevaarten naar bekende heiligdommen in de omgeving. 
De 10 bedevaarten in zoen nr. 111 in 1636 naar de kapel van de H. Eik binnen 
Oirschot hebben wij wel op de lijst vermeld, maar niet meegeteld, omdat een 
voettocht binnen de eigen plaats in ons tegenwoordige spraakgebruik geen be-
devaart wordt genoemd. 

In één enkel geval werden 5 bedevaarten opgelegd (nr. 3, 1467), waarvan Santi-
ago echter afkoopbaar was. Ook in één geval werden 4 bedevaarten opgelegd 
(nr. 19, 1507), waarvan Rome en Wilsnack afkoopbaar waren en Trier en Keu-
len in één reis mochten worden bezocht. 

Meerdere bedevaarten opgelegd aan 1 dader 

2 opgelegde bedevaarten 

nr. jaar opgelegde bedevaarten 

2 1467 aan 2 daders ieder: Rome en Wilsnack 
5 1473 Rome en Wilsnack 
9 1480 aan 5 daders ieder: Rome en Jabeke (Jabeke afkoopbaar) 
11 1481 Rome en Trier 
12 1493 Rome en Wilsnack 
15 1503 Rome en Wilsnack 
17 1504 Rome en Santiago 
18 1505 Rome en Wilsnack (door arbiters om te zetten in andere 

goede werken) 
20 1510 Trier en Aken 
22 1513 Rome en Wilsnack 
26 1520 Rome en Trier (Rome afkoopbaar met 8 Rijnsgld. voor 

kerk) 
28 1520 Rome en Trier (Rome afkoopbaar nader vast te stellen 

door arbiters) 
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doeling, dat de bedevaart in feite wordt afgelegd, wat daaruit blijkt, dat slechts 
een minderheid van de bedevaarten afkoopbaar is en dat in de latere tijd, wan-
neer slechts in enkele gevallen bedevaarten worden opgelegd, deze nooit afkoop-
baar zijn. 

Frequentie van opgelegde bedevaarten naar bedevaartsplaats 

Bedevaartsplaats 

Rome 
Wilsnack 
Trier 
Keulen 
Santiago 
Jabeke 
Boxtel 
Scherpenheuvel 
Geel 
Geraardsbergen 
Aken 
Sint Antoine 
Brecht 
Halle bij Brussel 
Sint Job 
Sint Joost op Zee 
Sint Quentin 

Totaal 

Totaal opgelegd waarvan afkoopbaar 

39 11 
21 9 
19 2 

7 1 
5 3 
5 5 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

115 31 

Het is duidelijk, dat in Oirschot Rome beschouwd werd als de meest geëigende 
bedevaart ter goedmaking van een doodslag. De gedachte, die daaraan ten 
grondslag ligt, lijkt deze: het doden van een mens is zo'n grote zonde, dat men 
daarvan van de paus zelf vergiffenis hoort te krijgen. 

Wanneer we gaan zoeken naar het in onbruik raken van deze Romebedevaart, 
constateren we, dat in zoen nr. 16 (1504) 3 bedevaarten worden opgelegd: Ro-
me, Wilsnack en Trier, waarvan Rome later wordt afgelast vanwege de oorlogs-
omstandigheden. In zoen nr. 18 (1505) worden Rome en Wilsnack opgelegd, 
maar er wordt bij bepaald, dat de arbiters deze bedevaarten kunnen omzetten 
in andere goede werken. In de zoenen nrs. 19 (1507) en 21 (1511) wordt Rome 
wel opgelegd, maar is afkoopbaar. Wij vermoeden daarom, dat de bedevaart 
naar Rome en dikwijls ook naar andere verafgelegen plaatsen te gevaarlijk werd 
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29 1526 Rome en Wilsnack (beide afkoopbaar met 20 Rijnsgld.) 
30 1526 Rome en Wilsnack 
32 1527 Trier en Wilsnack (beide afkoopbaar met 2 Rijnsgld.) 
36 1535 Rome en Trier (Rome afkoopbaar met 6 Car.gld.) 
38 1536 Sint Job en Wilsnack 
40 1538 Geel en Boxtel 

3 opgelegde bedevaarten 

6 1476 aan 2 daders ieder: Rome Keulen en Trier 
8 1478 Rome Trier en Wilsnack 
14 1496 Rome Wilsnack en Keulen (alle min of meer voorwaar-

delijk) 
16 1504 Rome Wilsnack en Trier 
25 1519 Rome Wilsnack en Keulen (Rome afkoopbaar met 6 

Rijnsgld.) 
35c 1535 Geel Trier en Keulen (2 laatste afkoopbaar door arbiters 

te bepalen) 
45 1541 Santiago Rome en Trier (alle 3 afkoopbaar: 40 zoengld.) 
65 1580 Boxtel Brecht en Saint Quentin 
109 1631 3 x Scherpenheuvel 
111 1636 3 x Boxtel 

4 opgelegde bedevaarten 

19 1507 Rome Trier Keulen en Wilsnack (Rome afkoopbaar met 
raam in kerk, Wilsnack naar beslissing van arbiters; Trier 
en Keulen in één reis) 

5 opgelegde bedevaarten 

3 1467 Santiago Rome Saint Antoine Wilsnack en Sint Joost op 
Zee (Santiago afkoopbaar) 

Aan 36 van de 57 daders werden 2 of meer bedevaarten opgelegd. Dit is een 
duidelijke afwijking van wat tot nu toe in andere plaatsen geconstateerd is, waar 
het opleggen van meerdere bedevaarten een uitzondering was.» In Oirschot werd 
aan de meerderheid van de daders meer dan één bedevaart opgelegd, zodat het 
gemiddelde zelfs op 2 bedevaarten komt. Dit is natuurlijk berekend over die da-
ders, aan wie een bedevaart werd opgelegd. In Oirschot is het duidelijk de be- 
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geacht. Het lag natuurlijk aan de actuele situatie. Zo moest de bedevaart naar 
Rome nog metterdaad worden afgelegd in zoen nr. 22 (1513, binnen het jaar), 
nr. 27 (1520, binnen het jaar) en nr. 30 (1526). In de tussentijd en ook later werd 
Rome nog wel opgelegd, maar was dan steeds afkoopbaar: nr. 23 (1518), 25 
(1519), 26 (1520), 28 (1520), 29 (1526), 34 (1531), 36 (1535) en 45 (1541). Na 
1541 werden er geen verdere bedevaarten meer opgelegd, tenzij men Trier als 
zodanig wil beschouwen, dat in nr. 48 (1543) werd opgelegd, maar onder voor-
waarde 'als er vrede komt'. 

Ook in Leuven liep Rome sterk terug als opgelegde bedevaart na 1504.2) In Ant-
werpen was dit teruglopen al na 1460 begonnen.3) De reis naar Wilsnack en Trier 
zal als minder gevaarlijk beschouwd zijn. Het relatief grote aantal afkoopbare 
bedevaarten naar Wilsnack komt voor het grootste deel op rekening van zoen 
nr. 1 (1464), waarin 5 bedevaarten naar Wilsnack werden opgelegd, die alle 5 
afkoopbaar waren. Dit vindt zijn reden niet in een gevaarlijke oorlogsomstan-
digheid, maar is een apart geval. Daarin spreekt nog iets van de mentaliteit, dat 
niet alleen de dader maar heel zijn familie als schuldig beschouwd werden, ver-
moedelijk een toen reeds uitstervende mentaliteit, want later komt iets derge-
lijks niet meer voor. Het was natuurlijk irreëel, om een vader met 4 zonen, van 
wie slechts één dader was, voor een relatief lange periode van huis te sturen. 
Daarom zullen die 5 bedevaarten afkoopbaar zijn gesteld. 

Rome, Wilsnack en Trier springen er in Oirschot uit als de frequentst opgelegde 
bedevaarten, alle drie ruim boven de 10% van alle opgelegde bedevaarten. Deze 
drie plaatsen horen ook in Antwerpen 4) en in Goes 5) tot de meest frequent op-
gelegde bedevaarten. Rome en Wilsnack horen ook in enkele Hollandse steden 
zoals Den Briel 6), Gouda7) en Schiedam 8) en in het Zeeuwse Reimerswaal 9) tot 
de meest frequent opgelegde bedevaarten, terwijl Rome en Trier daartoe in Leu-
ven behoren.10) Men zou dus kunnen zeggen: zowel in Oirschot als in Goes en 
Antwerpen manifesteert zich een beïnvloeding uit noordelijke en uit zuidelijke 
richting. 

Santiago schijnt in Oirschot niet populair geweest te zijn. Het werd 5 maal op-
gelegd, maar in 3 van de 5 gevallen was de bedevaart afkoopbaar. In veruit de 
meeste andere plaatsen in de Nederlanden was Santiago meer in tel, maar toch 
niet zo sterk, als de vele recente publicaties over die bedevaart zouden doen ver-
moeden. 

Terwijl 's-Hertogenbosch in bijna alle plaatsen in de Nederlanden een behoor-
lijke score maakt als opgelegde bedevaart, komt het in Oirschot totaal niet voor. 
Daar lijkt een reden voor te moeten zijn en wij zouden geen enkele andere kun-
nen bedenken dan deze: Oirschot, dat, vóór Den Bosch uit zijn kikkermoeras 
opdook, reeds eeuwenlang het centrum was geweest van 'de eninge der Kem-
pen', zijnde drie van de latere vier kwartieren van de Meierij, zag zijn hoofd-
stad als een parvenuutje met een menigte capsones. 
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Kaarsen 
In de overgrote meerderheid der zoen-accoorden (ruim 70%) werd opgelegd, om 
één of meer kaarsen te offeren in de kerk. In de regel was dit in de parochiekerk 
van het slachtoffer, maar daarenboven herhaaldelijk ook nog in andere kerken, 
vermoedelijk meestal omdat daar familieleden woonden. In de oudste bestudeerde 
zoen-accoorden, waar dikwijls een voetval wordt gevraagd, is daarbij bepaald, 
dat de dader die voetval moet doen met een brandende kaars in zijn hand, soms 
zelfs twee, die na de voetval in de kerk geplaatst moet worden. Het offeren van 
meerdere kaarsen wordt daarmee in verband gebracht. In de zeventiende eeuw 
werd geen uitdrukkelijk vergiffenis vragen genoemd, maar een enkele keer wel 
bepaald, dat iemand in ondergoed en met een brandende kaars in zijn hand moest 
deelnemen aan de Sacramentsprocessie. Uit deze combinatie menen wij te kun-
nen concluderen, dat zowel het offeren van kaarsen als de voetval in de zoen-
accoorden een restant zijn van de openbare kerkelijke boete, die aan bedrijvers 
van openbare misdaden werd opgelegd. Het teruglopen van de frequentie van 
een gevraagde voetval zullen we nog apart bezien. Het offeren van kaarsen, dat 
daarmee verbonden was, ging een zelfstandig bestaan leiden en bleef als een zin-
volle goedmaking gezien worden, hoewel niet te ontkennen valt, dat het gebruik 
rond het einde van de zestiende eeuw minder frequent werd. Dat in de laatste 
zes zoen-accoorden geen offer van kaarsen meer gevraagd werd, kan zijn oor-
zaak gevonden hebben in de altijd onzekere kerkelijke situatie in de retorsietijd. 

Spynde 
In zoen nr. 61 (1557) verschijnt de spynde, een uitdeling van brood en eventueel 
andere zaken aan de armen. Van dan af wordt in ruim de helft van de zoen-
accoorden (29 van de 55) een spynde gevraagd, vrij regelmatig verdeeld over de 
accoorden in de periode 1557 - 1639. 
In zoen nr. 61 (1557) wordt een spynde gevraagd van 1 mud rogge per jaar. Er 
moest dus een jaarpacht gevestigd worden van 1 mud rogge en deze was afkoop-
baar met 45 Carolusgulden. In Oirschot werden immers geen jaarpachten of 
-renten gevestigd, die niet afkoopbaar waren.11) Deze jaarpacht was een zware 
belasting voor de familie van de dader. Een dergelijke zware eis komt nader-
hand niet meer voor. In zoen nr. 61 (1566) werd een spynde gevraagd van 7 vat 
rogge, 2 vat erwten, 100 haringen en 1/2  ton bier. Daarna werd de spynde alleen 
gevraagd in een bepaalde hoeveelheid rogge, meestal 1 mud, een enkele keer meer, 
een enkele keer minder, variërend van 4 vat tot 4 mud ( = 48 vat). 
Wij hebben overwogen, of de spynde ingevoerd zou kunnen zijn ter vervanging 
van bedevaarten, maar moesten deze gedachte laten varen om twee redenen. De 
plotselinge terugval van de bedevaarten doet zich voor in 1538, terwijl de spyn-
de pas verschijnt in 1557. Bovendien wordt in een enkel geval zowel een spynde 
als bedevaarten opgelegd (nr. 65, 1580 en nr. 111, 1636). 
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Voor het plotselinge verschijnen van de spynde en het regelmatig voortduren 
daarvan lijkt ons een externe en blijVende reden aanwezig te moeten zijn. Wij 
zoeken die bij de Tafel van de H. Geest, de armenzorg van die tijd.12) Uit de 
oudst-bewaarde rekeningen van de Tafel van de H. Geest lezen we, dat de arm-
meesters in de vijftiende eeuw constant geld hebben overgehouden, wat zij kon-
den beleggen, zodat het bezit en het inkomen steeds groeiden. In het begin van 
de zestiende eeuw kwam daaraan een einde. Door de oorlogsomstandigheden 
was er meer armoede, dus meer uitgaven voor de Tafel van de H. Geest en min-
der inkomen, zodat de armmeesters niet meer overhielden, maar integendeel ka-
pitaal inteerden, waardoor de inkomsten versneld verminderden. Voor een korte 
tijd was dat niet erg, als daarna de schade maar hersteld kon worden. Dit is 
echter in de eerste helft van de zestiende eeuw niet gelukt. Uit de rekeningen 
lezen we verder, dat de armmeesters juist rond 1557 een poging gedaan hebben, 
om kapitaal en inkomsten te stabiliseren, wat hun voor korte tijd lukte, waarna 
de teruggang versneld doorzette, zodat in 1583 het inkomen van de Tafel van 
de H. Geest was teruggevallen tot het peil van 1444. Wij veronderstellen daar-
om, dat juist rond 1557 de armmeesters alarm geslagen hebben, waardoor de 
bevolking zich bewust geworden is, dat er meer voor de armenzorg op tafel moest 
komen. Deze noodzaak is in de loop van de tachtigjarige oorlog eerder toe- dan 
afgenomen. 

Andere opdrachten 
Soms werden in zoen-accoorden nog andere opdrachten gegeven zoals de bepa-
ling bij zoen nr. 102 (1608), dat het hout afkomstig van de wal, waarover de 
onenigheid ontstaan was, aan de armen moest worden afgestaan, en die van zoen 
nr. 113 (1638), dat 50 gulden aan de armen gegeven moesten worden, welke in 
de lijn der spynde lagen en dan ook in de betreffende periode gevraagd werden. 
Soms is het enkel: offeren in de zielmis (nr. 7, 1478). Ook werden enkele malen 
een bijdrage voor de kerk gevraagd zoals in nr. 18 (1505) een jaarpacht van 1 
mud rogge voor de kerk en in nr. 19 (1507) het plaatsen van een raam in de 
kerk tot afkoop van een bedevaart naar Rome, die op dat moment te gevaarlijk 
werd geacht. Deze beide opdrachten vielen in de tijd, waarin de bouw der Sint-
Petrus-kerk in zijn eindfase was. Ook later werden bijdragen voor de kerk ge-
vraagd zoals in nr. 26 (1520) 8 Rijnsgulden tot afkoop van een bedevaart naar 
Rome en in nr. 43a (1539) 3 Carolusgulden voor een schilderij bij het Barbara-
altaar, in de tijd, dat er gedacht werd aan de verfraaiïng der kerk, waarbij de 
gilden een rol hebben gespeeld. In nr. 108 (1617) werd 6 gulden gevraagd voor 
reparatie van de kerk van Best. Dit is vermoedelijk ook de achtergrond geweest 
van de 5 gulden, die gevraagd werden voor het Catharina-altaar in nr. 112 (1637) 
en de 3 gulden voor de kerk in nr. 114 (1639), terwijl de 5 gulden en de 3 gulden, 
die in dezelfde nummers gevraagd werden voor de kapel van de H. Eik, ver- 

moedelijk bedoeld waren voor uitbreiding van deze kapel in de -ijdele- hoop, 
dat na de vrede de staten een kerk op zo'n afgelegen plaats zouden tolereren. 
Apart is de bijdrage van 1 Carolusgulden in de kosten van een bedevaart, die 
de weduwe van het slachtoffer zelf wilde doen, in nr. 44 (1539). 

Het plaatsen van een kruis op het graf werd gevraagd in nr. 18 (1505, ijzeren 
kruis) 32 (1527, stenen kruis) 61 (1557, zerk) 84 (1597, houten kruis) en 106 (1611). 

Meerdere malen werd gevraagd het plaatsen van een kruis op de plaats van de 
misdaad: in nr. 10 (1480) 14 (1496) 23 (1518) 27 (1520) 30 (1526, stenen kruis) 
58 (1556) en 65 (1580). Na 1580 werd dit niet meer gevraagd, hoewel ook in 
onze tijd een dergelijke gedachte niet vreemd is, zoals blijkt uit het kruis, dat 
in Oirschot staat op de plaats, waar in 1838 het Italiaanse marskramertje Gio-
vanni Castione werd vermoord, welk kruis onlangs nog vernieuwd werd. 

Voetval 
Het begrip, dat we met dit woord aanduiden, is niet altijd identiek en evenmin 
altijd nauwkeurig omschreven in de zoen-accoorden. Wij hebben in dit begrip 
willen samenvatten alles wat een uitdrukkelijke openbare schulderkenning te-
genover de familie van het slachtoffer inhoudt. Het wijken of ontwijken van 
de familieleden van het slachtoffer door de dader, dat zeker schulderkenning 
inhoudt en dat wij daarom ook onder dat hoofd hebben ondergebracht, onder-
scheiden we toch van voetval, omdat het als schulderkenning niet direct open-
baar noch uitdrukkelijk herkenbaar is. 

Voetval, zoals deze in de oudste zoen-accoorden soms omschreven werd, hield 
in, dat de dader in ondergoed en barrevoets in de kerk verscheen met een bran-
dende kaars, soms met twee kaarsen, en geknield voor het altaar de zielmis bij-
woonde en aan God en de familie van het slachotffer vergiffenis vroeg, waarna 
hij door de priester werd opgenomen en naar de plaats geleid, waar hij zijn bran-
dende kaars(en) moest neerzetten. Het deelnemen in onderkleding met een bran-
dende kaars aan een processie komen we niet in de oudste, maar wel in latere 
zoenen tegen. Beide vormen zijn een overblijfsel van de openbare kerkelijke boete. 
Nu zijn in heel veel zoen-accoorden niet alle genoemde elementen gevraagd of 
omschreven. Het uitdrukkelijk vergiffenis vragen wordt maar enkele keren ge-
memoreerd. Wij kunnen ons voorstellen, dat de meeste daders in deze omstan-
digheden nauwelijks uit hun woorden konden komen. Zowel wanneer geëist werd, 
dat de dader in het openbaar vergiffenis vroeg, als wanneer hij in vernederende 
omstandigheden moest verschijnen, spraken wij van voetval. Het offeren van 
een of meerdere kaarsen, wat vermoedelijk wel van deze openbare boeteprak-
tijk afkomstig is, zonder vernederende omstandigheden hebben wij geen voet-
val genoemd. 
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Wanneer we de frequentie van de gevraagde voetval bekijken, constateren we 
een duidelijke kentering na 1535. In de eerste 36 zoen-accoorden tot 1535 werd 
in de overgrote meerderheid een voetval gevraagd (in 24 van de 36 gevallen). 
Vanaf zoen nr. 37 (1536) werd eerst in de meerderheid en later in de overgrote 
meerderheid der gevallen geen voetval gevraagd (slechts in 11 van de 75). 

In de periode tot 1535 waren van de 24 gevraagde voetvallen er 2 voorwaarde-
lijk: nr. 6 (1476) ter beslissing van de familie en nr. 9 (1480) ter beslissing van 
de arbiters. 
Als regel moest de voetval gebeuren in de parochiekerk van het slachtoffer. In 
deze periode was dat éénmaal buiten de twee Oirschotse kerken en wel in Boxtel 
in nr. 23 (1518). 

In de 12 gevallen, waarin geen voetval gevraagd was, werd in zoen nr. 7 (1478) 
en 17 (1504) bedongen, dat door de dader de zielmis zou worden bijgewoond 
en dan een kaars geofferd in zekere verwijzing naar een voetval, zonder dat er 
echter sprake was van enige vernederende bepaling. De reden, waarom geen voet-
val gevraagd werd, zal meestal zijn geweest, dat er geen sprake was van opzet 
tot doden en geen sfeer van vijandigheid tussen de families. Bij de bespreking 
van de accoorden is echter herhaaldelijk naar voren gekomen, dat we daarover 
slechts zelden exact geïnformeerd zijn. 

Naast de twee reeds genoemde werd in de volgende 10 zoenen geen voetval ge-
vraagd; waar een herkenbare reden is, zullen we deze vermelden: nr. 2 (1467) 
8 (1478) 11 (1481) 12 (1493, wederkerigheid door dubbele moord) 13 (1494) 29 
(1526) 31 (1526) 33 (1529, medeschuldige aan doodslag in 1519) 35a (1534) en 
35b (1535). In deze twee laatste gevallen ging het om een 'mededader', die nau-
welijks of helemaal geen schuld had volgens onze opvatting. 

In de periode vanaf 1535 vermelden we de zoenen, waarin wel een voetval ge-
vraagd werd, met eventueel enig commentaar: nr. 40 (1538): voetval in de kerk 
te 's-Hertogenbosch door een Bossche dader; deze moest bovendien 2 bedevaar-
ten doen naar Geel en Boxtel, waar hij in ondergoed een kaars naar de kerk 
moest brengen; het was nogal wat, maar men had dan ook een Bosschenaar in 
de tang. Verder nr. 50 (1548) 55 (1554) 58 (1556) 80 (1595) 85 (1597) 96 (1601) 
105 (1609) en 106 (1611). Wat de laatste 5 betreft het volgende: in alle gevallen 
moest de dader in ondergoed deelnemen aan de Sacramentsprocessie; in nr. 80 
moest hij ook nog in die uitmonstering de zielmis bijwonen. In nr. 105 moest 
de dader eerst in ondergoed vergiffenis vragen op het graf van het slachtoffer 
en daarna deelnemen aan de Sacramentsprocessie op Allerheiligendag te Korte-
naken bij Diest. 

We kunnen dus zeggen, dat de voetval in Oirschot vanaf 1535 minder frequent 
werd, maar dat de gedachte toch levendig gebleven is en zelfs in de overgangsja-
ren van de zestiende naar de zeventiende eeuw nog een accentverschuiving kreeg. 
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Misschien zijn we verwonderd, dat het gebruik zolang is blijven leven, maar dan 
moeten we bedenken, dat het niet zo vreemd was in de toenmalige tijdgeest, zo-
als duidelijk te illustreren is aan de hand van een civiel proces in 1657/8 in het 
Oirschotse rechterlijk archief. 13) 

Jan Danielsz. van Cuyck was door Gerard Anthonisz. van de Velde uitgeschol-
den voor schelm en dief met meer fraaie betitelingen, omdat hij van diens vracht-
kar een partij goede zeep zou hebben weggenomen en vervangen door een partij 
van slechte kwaliteit. Jan voelde zich onschuldig en zwaar verongelijkt en span-
de voor de Oirschotse schepenbank een procedure aan tegen Gerard, waarin hij 
eiste, dat deze door de schepenbank zou worden veroordeeld om 'te compare-
ren in volle gebannen vyerschare berrevoets met bloeten hooffde aldaer vallen-
de op sijn knieën, biddende den aenleggere, Godt ende de Justicie om 
vergiffenisse, verclaerende d'injuriën, die hij hem aenleggere heefft naergeseecht, 
hem te wesen van herte leet ende dat hij allen 't selve heefft versiert, gedacht 
ende geloghen'. Zoals te verwachten was, ging de schepenbank niet helemaal 
op de eis in, maar wees deze toch gedeeltelijk toe in het vonnis, waarin schepe-
nen uitspraken dat Gerard 'schuldigh ende gehouden is te compareren in vollen 
genechte ende aldaer blootshoofts sal hebben te verklaeren, dat hij de woorden 
van schelm, dieff ende datter geen meerder schelm, dieff ofte moordenaar in 
het landt en was als hij aenleggere ... 't onrechte op den 11 den september 1657 
den aenleggere heeft naergeseeght ende dat hem sulcx leet is'. 

Verbanning 
Voor het herstellen en bewaren van de vrede na een doodslag was het natuurlijk 
zaak, om de twee partijen zoveel doenlijk uit elkaar te houden. Tijdelijke of 
blijvende verbanning was een daartoe geschikt middel. Wanneer de dader van 
buiten Oirschot was, lag de zaak heel eenvoudig. Hij werd dan practisch altijd 
voor eeuwig uit Oirschot verbannen, soms uit een groter gebied zoals uit Kem-
penland (nr. 40, 1538) uit de Meierij (105, 1609) uit Brabant (82, 1597), als hij 
buiten dat gebied woonde. 

De verbanning was bijna nooit absoluut. Er wordt zo dikwijls bepaald, dat de 
verbannene 'gastgewijze' in Oirschot mocht komen en daar enkele nachten bij 
de familie slapen, dat dit wel als regel beschouwd kan worden. Een totale, tijde-
lijke of eeuwige, verbanning werd opgelegd aan 64 daders. Dat is ongeveer de 
helft, want er waren in sommige zoenen meerdere daders. 18 Van deze daders 
werden ook nog verbannen uit andere plaatsen, meestal plaatsen, waar familie 
van het slachtoffer woonde. Daarnaast kende men in Oirschot de gedeeltelijke 
verbanning. De dader mocht dan niet wonen in een bepaald gedeelte van Oir-
schot zoals be-oosten of be-westen de Lopende straat, of in bepaalde herdgan-
gen, waar naaste familie van het slachtoffer woonde. Deze gedeeltelijke 
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verbanning was in de regel blijvend. Zij kwam ook voor in combinatie met tota-
le verbanning. Van de 64 daders, die uit heel Oirschot werden verbannen, werd 
voor 21 bepaad, dat zij na het einde van die totale verbanning niet meer moch-
ten wonen in een bepaald gedeelte of in een bepaalde herdgang van Oirschot. 

Aan 30 daders werd enkel een dergelijke gedeeltelijke verbanning opgelegd. Wij 
constateren dus, dat aan 64 daders totale verbanning uit Oirschot (in 21 geval-
len nog gevolgd door gedeeltelijke verbanning) en aan 30 daders enkel gedeelte-
lijke verbanning werd opgelegd. In de overgrote meerderheid der gevallen (94) 
werd dus totale of gedeeltelijke verbanning opgelegd. Gedurende de hele onder-
zochte periode is dit constant gebleven. 

Wijken 
Ook het ontwijken door de dader van de familie van het slachtoffer is geduren-
de de onderzochte periode constant gebleven. Het werd in Oirschot beschouwd 
als onverbrekelijk behorend tot de verzoening, zoals geconstateerd is naar aan-
leiding van de opmerking in zoen nr. 109 (1631) '... als ende gelyck alle delin-
quanten naer suenrecht schuldich syn te doen'. Het wijken hield in, dat op de 
dader de verplichting rustte, om alle ontmoetingen met de familie van het slacht-
offer te voorkomen op openbare plaatsen: wegen, herbergen en kerken. Op we-
gen moest hij een ontmoeting voorkomen door bij het naderen van familieleden 
van het slachtoffer een zijweg te nemen of minstens aan de andere zijde van 
de weg te gaan. In herbergen mocht hij niet komen, als daar familie van het 
slachtoffer was. Wanneer hij in een herberg was en daar familie van het slacht-
fer binnenkwam, diende hij zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk was te ver-
dwijnen. Soms werd dit iets gemitigeerd. Een ontmoeting in de kerk was moei-
lijker te voorkomen. Daartoe werden soms ingewikkelde minutieuze regelingen 
getroffen. 

Tot welke graad familieleden van het slachtoffer ontweken moesten worden is 
niet zo helder. Wij vermoeden, dat er zeker ook ooms en tantes, neven en nich-
ten toe behoorden. 

Als er in enkele zoen-accoorden niet over wijken gesproken wordt, zal dit zijn, 
omdat er nauwelijks kans was, dat de dader ooit in de nabijheid van familiele-
den van het slachtoffer kwam, zoals wanneer hij buiten Oirschot woonde en daar-
uit voor eeuwig verbannen werd. 

Samenvatting 
Bij het nagaan van het ontstaan der zoenprocedure meenden wij twee elemen-
taire voorwaarden te speuren voor het vruchtbaar functioneren daarvan: de sa- 
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menwerking van een krachtig geestelijk en wereldlijk gezag en een diepgewortelde 
volksovertuiging. In Oirschot had zowel het kapittel als de schepenbank een grote 
autoriteit, terwijl zij op het gebied van de verzoening van doodslagen overtuigd 
hebben samengewerkt. Het kapittel heeft in de loop van de zestiende eeuw wel 
wat aan gezag ingeboet voornamelijk doordat het in dreigende oorlogsomstan-
digheden nogal eens zijn toevlucht zocht binnen de veilige muren van 's-Her-
togenbosch. De schepenbank heeft ons inziens dit vacuum opgevuld en de tot-
stand-brenging van verzoening bij doodslag steeds meer als haar taak beschouwd 
zonder deze verzoening echter in de rechterlijke sfeer te trekken en zonder de 
bijdrage van het geestelijk gezag uit te sluiten. 

De Oirschotse volksovertuiging is nog in 1636 kernachtig samengevat in zoen 
nr. 111: '... van alle delicten behoort penitentie gedaen, accoordt, vergiffenisse 
ende versoeninge gemaeckt te worden tot laeffenisse der siele van den overleden 
ende suyveringe der consciëntie van den delinquant ende vrienden van den 
overleden'. 

Parallel met het verzwakken van het gezag van het kapittel en het directer optre-
den van het schepencollege had over de hele lijn een zekere saecularisatie plaats, 
die echter niet zozeer het gevolg was van een mentaliteitsverandering maar meer 
beïnvloed werd door de omstandigheden. Zo maakte het directer optreden van 
de schepenbank benoeming van aparte arbiters feitelijk overbodig. 

Door de gevaarlijke oorlogsomstandigheden raakten verre bedevaarten in on-
bruik, maar de gedachte bleef leven, zoals blijkt uit het nog (weer) opleggen van 
bedevaarten in de zeventiende eeuw. 

Door de groeiende armoede kwam de spynde in zwang. 
Het minder frequent vragen van een voetval duidt ons inziens op een gunstig 
bijeffect van de zoenprocedure, een grotere bereidheid tot vergeving en een groei-
ende innerlijke beschaving. 

Het lijkt ons, dat het Oirschotse gewoonterecht met name op het terrein van 
de zoenprocedure tegelijk sterk was en soepel. De minutieuze regelingen, die soms 
werden getroffen, wijzen minder op kleingeestigheid dan op de bedoeling om 
moeilijkheden te voorkomen. 

Het ingrijpen van boven af, hoewel niet tegen de zoenprocedure als zodanig ge-
richt, was zozeer met de geest daarvan in strijd, dat zij zich niet kon handhaven. 

Concluderend menen we te mogen constateren, dat de middeleeuwen - en dan 
in de betekenis van de overwegend goede elementen daarvan - in Oirschot lan-
ger geduurd hebben dan elders. 
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NOTEN 

1. J. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, Assen/Amsterdam 1978, blz. 705-734, 
tabellen passim. 

2. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 714. 
3. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 705. 
4. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 705. 
5. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 731. 
6. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 724. 
7. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 727. 
8. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 730. 
9. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 731. 
10. v. Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, blz. 714. 
11. Akte van verklaring door schepenen, dat in Oirschot nooit jaarpachten zijn geconsti-

tueerd, die niet losbaar waren, 1683. R.A.O., vrl. inv. nr. 9. 
12. De Tafel van de H. Geest had in de vijftiende eeuw een surplus aan inkomsten en 

kreeg zodoende de functie van bank. - In Italië kent men nog de Banco di Santo 
Spiritu. - Als iemand contant geld nodig had, kon hij dit lenen van de Tafel van 
de H. Geest. Omdat geld lenen tegen rente echter verboden was, formuleerde men 
het zo, dat de Tafel van de H. Geest een pacht of rente 'kocht' van die persoon 
op een bepaald onderpand. De lener kon de rente of pacht lossen, wanneer hij over 
voldoende contanten beschikte. De Tafel van de H. Geest kon het bedrag niet te-
rugvorderen. Wanneer zij echter behoefte had aan contanten, kon zij de rente of 
pacht wel op gelijke condities doorverkopen aan een derde. De Tafel van de H. Geest 
van Oirschot belegde haar overtollig bezit, zoals gebruikelijk in Brabant, in pach-
ten, dus betalingen in natura in hoofdzaak rogge. Deze beleggingswijze had het voor-
deel van waardevastheid. Uit de elf oudst-aanwezige rekeningen van de Tafel van 
de H. Geest, vrl. inv. nrs. 50 t/m 60 blijkt de vijftiende-eeuwse groei en de zestiende-
eeuwse teruggang van de jaarlijkse inkomsten uit roggepachten. De rekeningen lie-
pen soms over één jaar, soms over meerdere jaren. Zij zijn aangeduid met de begin-
jaren. De opbrengsten zijn afgerond op hele mudden. 
nr. 50 1444 78 mud 
nr. 51 1455 90 mud 
nr. 52 1459 102 mud 
nr. 53 1473 118 mud 
nr. 54 1482 129 mud 
nr. 55 1498 136 mud 
nr. 56 1517 132 mud 
nr. 57 1543 124 mud 
nr. 58 1557 126 mud 
nr. 59 1566 126 mud 
nr. 60 1583 77 mud 

13. R.A.O., dossiers van civiele zaken tot herstel van belediging, dossier van 1657/8, 
nog ongenummerd. 
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