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I.

EEN ZEKERE HEER TRITON VAN SPIT
door Jos van Gils

Op 10 oktober 1903, stond er in de Telegraaf een kort verhaaltje. Het was een
pretentieloos, luimig niemandalletje, dat zich afspeelde in een Brabants dorpje.
Dit artikel trof ik aan in het archief van de Commissaris van de Koningin.!)
De letterlijke tekst luidde:
STEMBUREAU
Er moest gestemd worden voor een lid van den gemeenteraad in 't dorp.
Van 's morgens tien uur zetelde het "stembureau" in de raadzaal op 't raadhuis, achter de groene tafel.
In 't midden troonde de burgemeester met groote waardigheid. Naast hem zaten de wethouders, bijgenaamd "Oome Chef" en "Knilles de Vrek" en de verdere leden van 't "stembureau".
Zij wachtten de kiezers, de boeren, die met kleine tusschenpoozen de zaal binnentraden met aarzelende schreden en onvaste blikken, haastig de pet afrukkend,
als ze de waardigheid zagen achter de tafel, den burgemeester met "z'n geblomd
vest" en "z'nen gauwen bril", "Oome Chef" met z'n "voadermoorders" en
"Knilles de Vrek" met " 'ne gewaassche kop" en "gekamde hoar", want zoowel
bril als vadermoorders, zoowel "geblomd vest" als "gewaassche kop" waren
onmiskenbare teekenen van de plechtigheid van dezen dag.
Dan deden ze pogingen om de pet op te rollen en in een broekzak te wringen,
tot de veldwachter hen bracht naar 't lessenaartje waar zij de gewichtige daad,
de stemming, volbrachten. Daar kwamen ook de "burgers". De kleermaker,
die sierlijk boog met zijn hoed onder den arm; de bakker, die zijn pet op zijn
knie sloeg, zoodat 't meel opwolkte; de kastelein uit 't "Verguld Hert" die zonder pet kwam en den burgemeester vriendschappelijk toeknikte.
De veldwachter stond vóór het gele hek, dat de zaal in tweeën verdeelde. Bij
deze gelegenheid had hij zijn "knoppenjas" en sabel aan en droeg witte handschoenen met te lange vingers. Des veldwachters neus blonk bijzonder, en waar
hij op gewone dagen slechts een onrijpe vrucht scheen, was hij nu een aardbei
in volle rijpheid, of tot deze rijpheid de bittertjes hadden bijgedragen, die zijn
meester nu en dan op 's burgemeesters gezondheid mocht nuttigen bij de uitoefening zijner zware taak, of wel, dat hij tot verhooging der plechtigheid had gemeend slechts in 't purper te kunnen verschijnen, is niet met zekerheid na te gaan.
Vóór den burgemeester op de groene tafel lag een opengeslagen wetboek, door
den candidaat-notaris voor deze gelegenheid welwillend afgestaan, omdat ten
raadhuize slechts oude exemplaren aanwezig waren. Vóór dat wetboek stond een
bitterkraftje, gratis voor deze gelegenheid gevuld door Mie de Hommel uit den
"Witten Schimmel", "vanweges de leverantie van brand aan de geminte deur
d're miensch, ziede".

Bovendien stond vóór dat wetboek een half kistje sigaren met roode bandjes,
en ieder lid van 't "bureau" omkrulde met den wijsvinger een sigaar, terwijl
de blauwe rookwolkjes poëtisch kronkelden om het portret der Koningin, dat
tegen de achterwand der zaal hing.
De burgemeester had juist zijn vierde bittertje ingeschonken en het bandje van
zijn derde sigaar wat naar achter geschoven; "Oome Chef" had juist een verhaal geëindigd over 't plotseling sterven van zijn vaars aan mildvuur en "Knilles
de Vrek" wilde juist gaan vertellen hoeveel "baggen" z'n "zog" dit jaar had
en hoeveel men voor zijnen vetgemesten "beer" had geboden, toen zich buiten
een bekend geluid deed hooren, dat vóór het raadhuis ophield.
— Dè's de dokter", merkte "Oome Chef" op.
— Mee z'n stoomfiets", vulde Knilles aan.
De burgemeester ging achterover in zijn zetel zitten, streek met de vinger door
de kuif, plaatste 't bitterglaasje een weinig achter- en 't wetboek een weinig vooruit, hief de sigaar met 't bandje sierlijk tusschen duim en vinger in de hoogte
en liet de blikken met voorname achteloosheid door de zaal dwalen.
De dokter en de burgemeester waren geen beste vrienden. In de weinige jaren,
dat de "jonge dokter" zich in het dorp had gevestigd, waren veel patiënten van
den "ouden dokter" naar hem overgeloopen en de "oude dokter" was 's burgemeesters kaart-vriend. Reden genoeg dus om wrok te koesteren.
Toch zou de burgemeester den "jongen dokter" dit nog vergeven hebben, zoo
er niet meer geweest ware, veel méér. De jonge dokter bezocht zijn patiënten
per "stoomfiets", droeg 'n kolbertje en 'n stroohoedje en was bovendien... onbeschoft!
De burgemeester had de gewoonte 's Zondags te paard uit te rijden met "zijn
veldwachter" te paard achter zich. Op zulk een rit gebeurde het niet zelden, dat
hij den dokter ontmoette op zijn "tuf-tuf-ding". De paarden werden dan schichtig, hetgeen vooral voor den veldwachter, die vroeger nooit op een paard gezeten had, een lastige geschiedenis was. Eens had 't paard dat voor zulke
gelegenheden van een boer gehuurd werd, zich omgekeerd en was naar huis gehold en een andermaal was het met de achterpooten in een sloot "gekrooie",
zoodat de berijder er was afgeschoven in 't koele nat.
Zelfs was 's burgemeesters paard eens de wei ingehold terwijl de burgemeester
aan zijn nek hing.
En sedert dien ergerde de burgemeester zich verschrikkelijk aan 't ironisch spottende gezicht van den dokter, die bovendien nooit zijn hoed afnam.
Dan kwam er nog iets bij. De burgemeester heette Van Spit, - Jan, Cornelis,
Triton van Spit. Hoe hij aan dien voornaam van Triton gekomen was, wist hij
zelf niet, maar hij meende, dat een overgrootvader van moederszijde die in den
Franschen tijd "maire" geweest was, ook zoo geheeten had. Zeker is 't, dat hij
den naam móói vond, bovendien kende hij iemand, die zich "Falderjan-vanVer" noemde. Met evenveel recht meende hij zijn wélklinkenden voornaam bij
zijn familienaam te mogen voegen, ter verhooging van zijn waardigheid, en
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noemde zich "J.C. Triton-Van Spit". De dorpelingen spraken hem dan ook altijd met dien naam aan, omdat hij dan altijd subiet een sigaartje presenteerde,
maar onder elkaar noemden ze hem Jantje Spit. De dokter noemde den burgemeester ook in zijn tegenwoordigheid 'meneer Van Spit", en de dokter was dus
onbeschoft.
Geen wonder, dat dien morgen het "getuf-tuf" een vertoon van bijzondere waardigheid in 't leven riep op 't "stembureau".
De dokter trad de zaal binnen en met het onveranderlijke ironische glimlachje
op 't gelaat, nam hij even zijn stroohoedje af en zei:
— Morgen, heeren". Daarna zette hij 't hoedje weer op en begaf zich naar 't
lessenaartje om te stemmen.
De burgemeester sloeg hem met saamgetrokken wenkbrauwen en omgekrulde
onderlip gade, riep daarna met een driftige hoofdbeweging zijn veldwachter.
Zijn strafrechterlijke blikken op den dokter gevestigd houdend, leunde hij in
zijn zetel achterover en fluisterde den veldwachter iets in. Deze sloeg aan, begaf
zich met afgemeten passen naar den dokter en sloeg weer áán.
— Heer dokter — zei hij op plechtigen toon — de burgemeester loat oe, overeenkomstig de kieswet, verzoeken, oewen hoef af te zetten op 't "stembureau".
De dokter keek verbaasd op, stond een oogenblik versteld en zei daarna met
een buiging vor den veldwachter:
— De groeten aan je burgemeester, en zeg dat ik lak aan 'm heb."
De veldwachter terug, aanslaand:
— Edelachtbare, de complimenten van den dokter en hij zee dèt ie lak oan oe
hee."
De burgemeester was paars van woede geworden en riep, in zijn verontwaardiging zijn bitterglaasje omwerpend:
— Meneer, ge zijt nie alleen embeschoft, mar ge toont now dè ge ook 'ne....
'ne.... 'ne groote kwoajonge zijt!"
Toen gebeurde het verschrikkelijke. De student ontwaakte een oogenblik in den
beleedigden dokter. Hij frommelde het stembriefje tot 'n prop in elkaar, keilde
het langs het hoofd des burgemeesters en met van woede trillende stem zei hij:
— Burgemeester, ge bent de reinste ploert, dien ik ooit gezien heb!"
Het was geschied. De burgemeester verhief zich van zijn zetel. "Oome Chef"
sprong verschrikt met zijn stoel achteruit. "Knilles de Vrek" zat versteend, zijn
"zog" bleef hem met haar "baggen" in de keel steken.
De burgemeester klopte met zijn hamer en declameerde met nadruk, citeerend
het eenige wetsartikel, dat hij kende:
— Opzettelijke beleediging, in het openbaar, mondeling aangedaan .....
— Aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening
zijner functie", vulde "Oome Chef" aan.
— Zijner bediening", verbeterde de veldwachter.
— 't Is oe dus niet genog meneer — vervolgde de burgemeester — dè'ge de wet
schendt door mee gedekten hoofde op 't stembureau te verschijnen, ge moakt
f

Het Oirschotse raadhuis, omstreeks de eeuwwisseling.
Foto: coll. Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot.
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oe bovendien schuldig oan beleediging, ge zult oew straf nie ontgoan!"
Een uur later was het heele dorp in rep en roer. Bij den bakker werd het geval
besproken vóór de toonbank en in de "Witte Schimmel" ging 't over niets anders. Zelfs de dorpelingen, die 's avonds bijeen zaten op de steenen banken onder de lindeboomen op 't kerkplein, waren verdeeld in twee partijen, de eene
was op de hand van de burgemeester, de andere op die van den dokter, en 't
had maar weinig gescheeld of er was een kloppartij ontstaan.

Van Lith was op 19 oktober 1861 te Soerabaja geboren als zoon van Kolonel
3
Hendricus Johannes van Lith en Wilhelmina Antoinetta Weijergangs. )
Hij trouwde in 1907 met Cornelia Anna Vogel, die op 15 september 1876 te Zwaluwe geboren was.
Op 6 juli 1908 werd hun dochter Neeltje Antoinetta Agnes in Oirschot geboren.
In 1937 vertrekt ze vanuit Middelburg naar de Westhaven 14 te Gouda, waar
zij nu nog steeds woont. Haar vader zou kort na de oorlog bij haar intrekken,
en daar op 29 januari 1946 op 84-jarige leeftijd overlijden.

Den volgende dag kwam de brigadier van de maréchaussee bij den dokter aan
huis om proces-verbaal op te maken. De buren gluurden nieuwsgierig tusschen
de balletjes van de valgordijnen, toen de paarden voor's dokters huis stilstonden en de hoog gekolbakte mannen met hun kletterende sabels afstegen.
De burgemeester reed den eerstvolgenden Zondag als gewoonlijk te paard door
het dorp met zijn veldwachter achter zich, stapte aan iedere herberg af, om te
vertellen, dat de dokter "'n proces oan z'n broek ha" en "dèt ie er 'n héél vuil
pijp van rooke zou".
Niemand begreep dan ook, dat men later niets meer van de zaak hoorde, al vertelden ook sommigen, dat de burgemeester "van hoogerhand" een wenk had
gekregen tot intrekking der zaak.
De burgemeester zei, dat hij "als christen" den dokter niet in 't ongeluk had
willen storten.
Deze geschiedenis gebeurde voor vele weken op een Brabantsch dorp en nog ten
huidigen dage kan men daar den burgemeester 's Zondags met zijn veldwachter
te paard en den dokter per "stoomfiets" zien uitrijden. Nog heden ten dage kan
men de paarden zien stijgeren voor 't "tuf-tuf-ding". En nog heden ten dage kan
men zien hoe dokter en burgemeester elkaar "negeeren", sedert het voorgevallene, overal en altijd, consequent!
En er bestaan in 't dorp twee vijandige partijen, de burgemeesterschen en de
dokterschen tot op dezen dag.
A.C.
Tot zover de tekst van het kranteartikel.
DE COMMISSARIS VRAAGT INLICHTINGEN
In Den Bosch was er een oplettende 'Heer van Stand', Mr. A.E.J. baron van
Voorst tot Voorst, die de krant met andere ogen las, dan de meeste Oirschottenaren.
Als Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant klonken hem
de klanken: 'Jan Cornelis Triton van Spit' bekend in de oren, en hij moest meteen argwanend aan de onder zijn toezicht fungerende burgemeester van Oirschot denken: de heer Johan Charles Henri Breton van Lith.
De heer van Lith kwam van Wanrooij, was per 11 januari 1895 als burgemeester
te Oirschot benoemd, en volgde J.N.H.M. van Baar op, die vanaf 1879 deze
functie had uitgeoefend.2)

Binnen een week na het verschijnen van het feuilleton in de Telegraaf, werd op
het gemeentehuis van Oirschot de volgende brief bezorgd, die de Commissaris
op 16 oktober aan de bovengenoemde heer Van Lith had laten schrijven.
"Kabinet, 16 October 1903, A., no. 1943.
Beschrijving toestanden in Oirschot in Telegraaf van 10 October 1903.
Aan: Burgemeester van Oirschot.
In de Telegraaf van 10 dezer komt een feuilleton voor, waarin toestanden en
personen worden opgevoerd met opzettelijke duidelijkheid de gemeente Oirschot
en haar burgemeester als tooneel en hoofdfiguur verradende.
Ik zend U het stukje hierbij over met verzoek om terugzending.
Daarbij wensch ik te vernemen in hoever aan de beschreven Zondagsche wandeltochten te paard van den Burgemeester met den veldwachter waarheid ten
grondslag ligt en of en in hoeverre onaangename verhoudingen en tooneelen tusschen de burgemeester en een jong geneesheer in de gemeente stof hebben kunnen leveren voor de gegeven beschrijving.
De Commissaris der Koningin."
ANTWOORD VAN VAN LITH
Deze boodschap kwam voor de heer Van Lith niet helemaal onverwacht. 'Het
dorp' zal inderdaad wel over het een en ander gepraat hebben. En dat verontrustte hem wel enigszins. Een goede verstandhouding met alle Oirschottenaren
ging hem bijzonder ter harte.
Bij de installatie van de heer van Lith als burgemeester van Oirschot op 22 januari 1895, had wethouder van Heumen hem verzekerd: "Indien u vermeent, dat
hier iets uit de weg te ruimen of te verbeteren is, vergist ge u! Er bestaat hier
geen scheidingsmuur en er is niets uit de weg te ruimen; de zaken zijn in de beste
orde."4)
Maar Van Lith was wel degelijk op hoogte van de reden waarom zijn voorganger het veld had moeten ruimen.
Burgemeester van Baar had zich namelijk bij zijn beleid te veel laten beïnvloe-
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5
den door buitenstaanders. Hierdoor vond de een hem: "te zwak, te goed." ),
6
een ander vond hem "een plichtvergeten burgemeester". )

Terwijl van Lith aan dit alles ongetwijfeld weer gedacht moet hebben, haastte
hij zich, om het volgende bericht naar Den Bosch te sturen.
"Oirschot, den 17e October 1903.
Onderwerp: Mededeeling in verband met een feuilleton i.d. Telegraaf van 10
October jl.
In antwoord op uw schrijven dd 10 October jl. litt. A, no. 1943, heb ik de Eer
U Hoogedelgestrenge te berichten.
Op 13 juli jl. was 't stemming voor den gemeenteraad, het stembureau bestaande uit den Burgemeester, den U welbekenden oud burgemeester en lid van den
gemeenteraad (oome Chef) en Hendrikus Noijen, lid van den raad plaatsvervangend lid van de commissie van aanslag voor de bedrijfsbelasting (Cornelis
de Vrek). Omstreeks twaalf uur kwam Dokter Lobach (met wien ik steeds in
de beste verstandhouding leefde) de raadzaal binnen om te stemmen, met zijn
handen in zijn zak, gedekt hoofd en zonder de burgerlijke beleefdheid in acht
te nemen, daarna haalde hij de oproepingsbrief uit zijn zak en wierp hem op
tafel."
Deze 'jonge geneesheer', Hermanus Lobach had vanaf 1897 zijn praktijk in Oirschot. Hij was op 16 november 1867 te Obdam geboren en trouwde op 4 november 1902 in Den Bosch met Marie Elise Cornelie Strijbosch, die daar geboren
en getogen was en op de Parade woonde. Op 7 februari 1947 overlijdt Dokter
Lobach te Oirschot. Hij is inderdaad steeds de huisarts van de familie van Lith
gebleven.

J. C. H.B. van Lith, burgemeester van Oirschot, 1895 - 1925.
Foto: coll. harmonie "Arti et Amicitiae".

"Hierop keek ik den veldwachter (die ik vooral in last had gegeven toe te zien
dat de orde gehandhaafd werd) aan, en deze verzocht aan den dokter met de
volgende woorden: Dokter mag ik u beleefd verzoeken even uw hoed af te nemen?.
De dokter gaf hierop ten antwoord, wat betekent dat, dat verdom ik, waarvoor
moet ik dat; waar staat dat, moet ik mijn hoed voor jou afnemen burgemeester?
Ik gaf hem hierop ten antwoord dat behoeft U niet voor mij te doen, maar iedereen die hier binnenkomt zet zijn hoed af of groet even, zoo als ik of een ander
dat doe wanneer uw huis wordt binnengegaan.
Nu ik vind 't kinderachtig, kwajongensachtig, je begrijpt dat ik vierkant schijt
aan jou heb burgemeester.
Hierop gaf ik ten antwoord, nu bewijst U dat U een groote kwajongen bent;
waarop hij antwoordde: Jij bent een ploert.
Ik heb van deze beleediging proces verbaal doen opmaken, doch na eenige dagen ingetrokken.
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Gaarne had ik over dit geval bij U mondeling advies willen inwinnen, doch ik
wist dat U op reis was naar Spitsbergen en ben toen naar den Heer Officier van
Justitie geweest om de zaak bloot te leggen. De heer Tack die de zaak verder
behandelde, gaf me in overweging de zaak te laten rusten, op grond van beleedigingen, waaraan ambtenaren steeds bloot staan, en dat Hare Majesteit de beleedigingen H.M. aangedaan zelfs niet vervolgd wil zien, tenzij de Heer Officier
van Justitie er op aandringt.
Daarom heb ik de zaak laten rusten.
Hiermede heb ik U de geheele toedracht van de bewuste zaak medegedeeld, vroegere onaangename verhoudingen hebben tusschen den bedoelden geneesheer en
mij nooit bestaan. Alle overige bijzonderheden in gemeld feuilleton, zoals Zondagsche wandeltochten te paard van mij met den veldwachter zijn geheel uit de
lucht gegrepen.
Wat de verdachtmaking o.a. betreft van mijn teveel (bittertjes) gebruiken, zal
ik mij zeker in dit opzicht niet nader behoeven te rechtvaardigen, daar mijne
reputatie van buitengewone matigheid in de gemeente zeker voldoende bekend
is, ook op mijne veldwachters is in dit opzicht het geringste niet aan te merken.
Kortom, het bedoelde stukje is eene brutale verdraaiïng van feiten, welke zich
geheel anders hebben toegedragen en dien tengevolge een volkomen leugenachtig verhaal.
Het zoude mij aangenaam zijn wanneer UHoogEdelgestrenge omtrent deze zaak
bij den Heer Officier van Justitie of bij den Heer Kantonrechter nadere inlichtingen zoude willen inwinnen, waardoor U niet anders zoudt kunnen vernemen
dan eene geheele bevestiging van deze mijne mededeeling.
Vertrouwende hiermede aan uw wensch uitgedrukt in uwe bovengemelde missive voldaan te hebben, heb ik de Eer te zijn,
De Burgemeester van Oirschot, Breton van Lith."
Wanneer Burgemeester van Lith in zijn laatste raadsvergadering te Oirschot op
10 januari 1925 afscheid neemt, moet kennelijk weer alles in het reine zijn gebracht, gezien de uitspraak in de bijzondere raadsvergadering bij zijn afscheid:
"De samenwerking heeft niets te wensen overgelaten; er zijn geen woorden gevallen die afkeuring verdienen".7)
NOTEN
1.
2.
3.

Provinciaal Bestuur N.B., 1814-1920, no. 4728, 17-10-1903.
Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 9, Notulen van de Raad, 4-1-1879,
12-12-1894, 18-1-1895.
a. Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage, persoonskaart J.C.H.B. van
Lith.
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4.
5.
6.
7.

b. Bevolkingsregister Oirschot.
c. Persoonlijke mededelingen van Mevrouw N.A.A. Paris-van Lith.
Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 9, Notulen van de Raad, 22-1-1895.
Wethouder van Heumen; Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 9, Notulen van de Raad, 28-3-1895.
Commissaris van de Koningin; Procinciaal Bestuur N.B., 1814-1920, no. 4811,
23-1-1895.
Archief van de gemeente Oirschot, 1821-1932, no. 12, Notulen van de Raad,
10-1-1925.
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11.

EEN HUWELIJKSCONTRACT IN 1290
door J. Lijten

Van een oude boer hoorde ik eens een definitie van verkering: 'zachtjes praten
en hard liegen'. Hij bedoelde ermee, dat onder boeren de aanstaande echtgenoten nogal eens hoog opgaven van hetgeen zij voor hun huwelijksuitzet zouden
meekrijgen. Hieraan dacht ik onwillekeurig, toen mij door bemiddeling van de
heer Th. van Amstel de financiële regeling onder ogen kwam van het huwelijk
tussen Willem, heer van Boxtel, en Maria, dochter van Arnold, heer van Diest
uit het jaar 1290. 1) Dit interessante stuk zal helaas ontsnapt zijn aan de speurzin van Dr. H. Camps, anders zou het zeker in het eerste deel van het Oorkondeboek van Noord-Brabant zijn opgenomen, waarin diverse oorkonden betreffende deze Willem van Boxtel prijken, echter niet tot diens grote roem.2)
Aan trouwe lezers van Campinia is Willem reeds bekend uit mijn publicatie 'Hoe
Postel Zonderwijk veroverde'. Daar kwam aan het licht, dat Willem in 1290 zonder reëel fundament zijn jongere broer Jacob tot pastoor van Zonderwijk wilde
doen benoemen en, toen hij geen schijn van kans bleek te hebben, een stortvloed van loze oorkondelijke tam-tam opvoerde om zijn figuur te redden.3)
Juist in dezelfde tijd zal hij ook nogal gebluft hebben tegenover zijn bruid en
aanstaande schoonvader, die daartegenover blijkbaar ook iets te hoog van zijn
Diestse toren geblazen had. Dat alles lijkt me te concluderen, als wij van de hieronder gepubliceerde oorkonde niet enkel de tekst bezien maar ook tussen de regels door trachten te lezen, zodat we misschien mogen veronderstellen, dat de
boven aangehaalde definitie reeds in oeroude tijden opging.
De oorkonder is Arnold heer van Diest en de zes door hem gestelde borgen hechtten er hun zegel aan.
Arnold van Diest erkent, dat hij voor het huwelijk van zijn dochter een bruidschat beloofd heeft van 800 pond Leuvens. Uit het geheel van de tekst is duidelijk, dat hij die niet zomaar op tafel kan leggen, en tevens is duidelijk, dat Arnold
niet tevreden is over de weduwerente, die Willem van Boxtel aan zijn vrouw,
Arnolds dochter, heeft toegewezen. Het was namelijk gebruik onder de adel,
dat de man bij het huwelijk aan zijn vrouw een weduwerente toewees. Immers
als de man stierf, werd hij in het overgrote deel van zijn bezit opgevolgd door
zijn oudste zoon, waardoor de weduwe zonder inkomen zou achterblijven. De
weduwerente was een voorziening voor deze situatie.
Zowel de vader van de bruid als de bruidegom konden blijkbaar niet waarmaken, wat zij bluffend hadden toegezegd. Er moest dus een regeling getroffen
worden en hoewel de oorkonde enkel uitgaat van Arnold van Diest, kunnen we
veilig aannemen, dat de regeling het resultaat is van wederzijdse afspraak. Wij
vermoeden, dat de twee eerstgenoemde borgen bij het sluiten van het accoord

hebben bemiddeld. Jan van Kuyc en Gerard van Wesemaal behoorden beiden
tot de raadslieden van de hertog, wie er alles aan gelegen was om de goede verstandhouding onder zijn edelen te bevorderen. Jan van Kuyc, de eerste raads4
man van de hertog, was bovendien een oom van Willem van Boxtel. )
Arnold belooft, dat hij van de toegezegde bruidschat van 800 pond binnen het
jaar 300 pond zal betalen, maar hij is er blijkbaar niet zeker van, of hij het wel
zover kan brengen. In dat geval zal hij aan zijn schoonzoon inkomsten uit zijn
goederen afstaan tot een bedrag van 30 pond per jaar, die hij in twee helften
mag lossen door de betaling van telkens 150 pond per 1 oktober. Deze 300 pond
zijn ter vrije beschikking van Willem. De overige 500 pond zal Arnold betalen
in vijf gelijke jaartermijnen te beginnen met Kerstmis 1291, maar dit bedrag moet
Willem besteden om de magere weduwerente van zijn vrouw aan te vullen. Bij
vooroverlijden van zijn vrouw mag Willem gedurende zijn leven de daaruit gekweekte inkomsten genieten, maar als zij bij beider overlijden geen kinderen hebben, moet het bedrag aan Arnolds erfgenamen terugkomen.
De borgen die Arnold stelt, zijn geen kleine jongens en de verplichting van het
'inliggen' in Den Bosch bij gebrek aan betaling (zie bijlage) was een behoorlijke
garantie. Het was immers een kostbare zaak door de kosten van logies en verlet
voor zeven personen. Het lag daarom voor de hand, dat de borgen in noodgeval
liever een voorschot zouden geven aan Arnold dan de consequenties van het 'inliggen' op zich te nemen.
Beide partijen hadden blijkbaar een te hoog woord gevoerd, zodat zij gedeeltelijk moesten terugkrabbelen. Met wat wederzijds geven en nemen kwam er dan
wel een regeling uit de bus, wat gemakkelijker ging doordat de wederzijdse bluf
vrijwel in evenwicht was.
NOTEN
1.
2.
3.

4.

A.R.A. Brussel, aanwinsten 1917, nr. 107: zie bijlage.
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, d1.1, ed. Dr. H.P.H. Camps, 's-Gravenhage 1979, nrs. 442, 443, 444, 445, 446, 453, uitgaande van Willem van Boxtel;
ook de nrs. 447 t/m 451 betreffen dezelfde kwestie.
J. Lijten, 'Hoe Postel Zonderwijk veroverde', in Campinia jrg. 9 (1979), blz. 74-81
en 122-129; en 'Historische gegevens over de kerk van Zonderwijk', in 'De oude
kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven, Veldhoven 1994, waarvan de verschijning in dit
nummer wordt aangekondigd.
Onderzoek door Dr. J .A. Coldewey heeft aannemelijk gemaakt, dat Hendrik III
van Kuyc, grootvader van Willem van Boxtel en vader van Jan I van Kuyc, voor
de tweede maal trouwde met Aleydis erfdochter van Boxtel uit het geslacht van
Randerode, waardoor zijn zoon uit dit tweede huwelijk, de vader van Willem, heer
van Boxtel werd en ook deze naam ging voeren. J.A. Coldewey, De heren van Kuyc
1096-1400, Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Tilburg
1981, blz. 55.
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BIJ LAGE
I290.11.07
Arnold heer van Diest oorkondt met medebezegeling van zijn borgen, dat hij bij het contract tussen hem en Willem heer van Boxtel betreffende het huwelijk van deze met Arnolds dochter Maria een huwelijksgift van 800 pond Leuvens heeft toegezegd, waarvan
hij 300 pond zal betalen binnen het jaar of daarvoor aan hem een jaarlijks inkomen zal
toewijzen van 30 pond, waarvan hij telkens 15 pond kan lossen op Sint-Remigius-dag
met 150 pond. Deze 300 pond kan Willem van Boxtel vrij gebruiken. Van de overige
500 pond zal hij met Kerstmis over een jaar 100 pond betalen en vervolgens de volgende
vier jaren met Kerstmis telkens 100 pond. Deze bedragen moet Willem van Boxtel gebruiken om zo groot mogelijke inkomsten te verwerven ter aanvulling van de weduwerente voor zijn vrouw. Bij vooroverlijden van zijn vrouw mag hij deze inkomsten gedurende
zijn leven genieten. Indien bij beider overlijden geen kinderen in leven zijn, vervallen deze inkomsten aan de erfgenamen van Arnold van Diest.
Als borgen stelt Arnold van Diest: Jan heer van Kuyc, heer Gerard van Wesemaal, Gerard van Diest Arnolds zoon, heer Franco van Wesemaal, heer Jan van Aarschot en heer
Henrick van Surperre.
Indien een der verplichtingen niet wordt vervuld, zullen Arnold en zijn borgen na aanzegging vanwege Willem in 's-Hertogenbosch gaan inliggen tot aan de verplichting voldaan is.
Origineel: A.R.A. Brussel, aanwinsten 1917, no. 107.
Universis ad quorum notitiam presentes litteras contigerit pervenire Arnoldus dominus
de Dyst veritatis notitiam cum salute.
Noveritis quod nos ex conventione habita inter nos ex una parte et nobilem virum Willelmum militem . dominum de Bocstelle ex altera supra matrimonio inter ipsum et Mariam
filiam nostram contracto eidem domino de Bocstelle cum dicta filia nostra nomine dotis
dare et solvere promisimus et per presentes promittimus modo et termino infra scriptis
octingentas libras Lovanienses denariorum bonorum et legalium, ita scilicet quod de dictis octingentis libris Lovaniensibus trecentas libras Lovanienses infra annum ab hoc instanti proximo sequentem eidem .. domino de Bocstelle dabimus et solvemus vel pro ipsis
trecentis libris Lovaniensibus nos triginta libras Lovanienses annui redditus seu proventus assignabimus et trademus eidem, ita tamen quod si nos dictas triginta libras Lovanienses annui redditus ipsi domino de Bocstelle pro dictis trecentis libris assignare contingat,
nos extunc singulas quindecim libras Lovanienses de dictis triginta libris annui redditus
cum centum et quinquaginta eisdem libris Lovaniensibus redimere poterimus quolibet anno
in die beati Remigii precise et non alio tempore sive die, ita quod si quo anno in die beati
Remigii centum libras et quinquaginta libras Lovanienses ipsi domino de Bocstelle pro
redemptione huiusmodi quindecim librarum Lovaniensium annui redditus reddidimus et
solverimus, per hoc quindecim libre de dicta annua pensione sive redditu ad nos libere
reverterint. Et cum sic quindecim libras Lovanienses de dicta pensione seu annuo redditu
redemerimus, poterimus simili modo reliquas quindecim libras dicti annui redditus seu
pensionis redimere cum centum et quinquaginta libris Lovaniensibus quolibet anno termino supradicto precise, ita quod nullo alio termino facultatem redimendi dictam pensionem seu annuum redditum habemus quam in die beati Remigii supradicto, et dictas
trecentas li bras Lovanienses ipse dominus de Bocstelle, cum eas receperit, in suos liberos
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usus convertere poterit et de hiis agere et disponere omnimode pro sue libito voluntatis.
De reliquis vero quingentis libris Lovaniensibus nos centum libras Lovanienses a die nativitatis Domini nostri Jhesu Christi proximo futura ad annum et quolibet anno per quatuor annos post eundem terminum immediate subsequentes in die nativitatis Domini centum
libras Lovanienses eidem domino de Bocstelle dabimus et solvemus seu dare et solvere
tenemur, hac apposita condicione quod ipse dominus de Bocstelle iam dictas quingentas
libras Lovanienses, cum eas receperit, ad comparandum annuos redditus quanto ex hiis
comparare poterit ampliores collocabit et convertet, quos redditus annuos ex eisdem quingentis libris Lovaniensibus comparandos dicta filia nostra uxor ipsius domini de Bocstelle
una cum allis redditibus sibi ab eodem .. domino de Bocstelle in donationem propter nuptias
traditis et assignatis iure usufructuario percipiet quoad ipsa vixerit et habebit. Et ipse dominus de Bocstelle similiter eosdem redditus de dictis quingentis libris Lovaniensibus comparandos, si ipsum dicta filia nostra premoriente remanere contigerit supervivum, libere
quoad ipse vixerit obtinebit et post obitum ipsius domini de Bocstelle, si nulla proles ab
ipso et dicta filia nostra simul procreata superstes remanserit, dicti redditus quos de dictis quingentis libris Lovaniensibus comparati extiterint, ad nostros heredes seu successores legitimos integraliter et libere revertentur.
Et pro solutione dictarum octingentarum librarum Lovaniensium ipsi domino de Bocstelle
a nobis facienda sub forma predicta et terminis antedictis et pro ceteris premissis pro parte
nostra adimplendis nos ipsi .. domino de Bocstelle nobilem virum dominum Johannem
dominum de Kuyc, dominum Gerardum de Wesemale, Gerardum de Dyst filium nostrum,
dominum Franconem de Wesemale, dominum Johannem de Arschot et dominum Henricum de Surperre, milites, fideiussores constituimus indivisos et quemlibet eorum in solidum obligatum. Et promisimus nos et ipsi fideiussores nostri omnes et singuli promiserunt
cavendo fide prestita corporali, quod si quis in solutione dicte pecunie seu in aliis que
supra promisimus defectus fuerit quocumque termino ad hec constituto, nos et dicti fideiussores nostri extunc recepta super hoc monitione ex parte dicti domini de Bocstelle
Buschum ducis intrabimus ad iacendum et ab eodem loco nos et ipsi fideiussores nostri
nullatenus recedemus donec quidquid in hiis deficit ipsi domino de Bocstelle adimpletum
et perfectum fuerit et de hoc eidem plenarie extiterit satisfactum.
In quorum omnium testimonium sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum, rogantes dictos fideiussores nostros omnes et singulos, ut eciam sua hiis litteris in
recognicionem premissorum apponant sigilla.
Et nos fideiussores predicti recognocentes nos ad petitionem predicti domini de Dyst super premissis et secundum formam prehabitam esse obligatos, nostram in recognitionem
obligationis huiusmodi presentibus litteris una cum sigillo ipsius domini de Dyst preappenso apposuimus sigilla.
Datum anno Domini M° CC° nonagesimo feria tertia ante festum beati Martini hyemalis.
N.B. Van het uithangend zegel van Arnold van Diest zijn slechts enkele fragmenten overgebleven. De uithangende zegels van de borgen zijn met de staarten verloren gegaan.
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III.

GENEALOGIE NEGGERS (2)
door A. Neggers

(Vervolg op Campinia, 22e jrg., nr. 87, okt. 1992, blz. 145-154).
Een akte uit het notarieel archief van Oirschot bleek voor de genealogie van de
Oirschotse familie Neggers van onbetaalbare betekenis: de bewuste akte gaf niet
alleen de plaats van herkomst van de oudste Neggers in Oirschot weg, maar bood
tevens de oplossing voor een raadsel, dat mij sinds het begin van het genealogisch onderzoek naar de familie Neggers had beziggehouden. Over de kwestie
stelde ik al in 1987 een vraag in het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant,')
die onbeantwoord bleef. Ook op twee publicaties over de familie Neggers in Oirschot,2) waarin de vraag impliciet nog eens werd gesteld, kwamen geen reacties,
zodat de kwestie vooralsnog onopgelost bleef.
Totdat de heer Teurlincx in het streekarchief in Oirschot een akte vond, waarin
het antwoord stond.
EEN GENEALOGISCH RAADSEL OPGELOST
Petrus Henricus Wolfaerts trouwt op 28 juni 1642 in de r.k. kerk te Oirschot
met Maria Paulus van de Venne. Al tijdens zijn leven wordt Petrus ook wel Neggers genoemd. Bovendien blijkt dat hij nauwe betrekkingen onderhoudt met de
familie van Jan Jacob Neggers, die zich omstreeks 1620 van elders in Oirschot
vestigt.
Zo is Jan Jacob Neggers op 31-8-1644 getuige bij de doop van Henricus, de zoon
van Peter.
Op 26-12-1647 huurt Peeter Hendrick Wolvers een "huijs metten stalle ende hoff"
aan de Koestraat in Oirschot van Jan Jacob Neggers. Op dezelfde dag verleent
Jan Jacob Neggers procuratie aan Peter Hendrick Wolvers voor het innen van
enige onkosten uit de executie van de nalatenschap van zijn zuster Cathelijn Jacob Neggers, huisvrouw van Jan Matheeussen Crabbe, gestorven te Welberg bij
Steenbergen.3)
Op 22-2-1648 is Peter (als Petrus Neggers) getuige bij het huwelijk van Anna,
de dochter van Jan Jacob Neggers met Victor Pulmans.
Op 3-1-1651 maakt Gerartken Geraerts van der Leijs ten huize van Peter Hendriks Wolvers haar testament. Tot haar erfgenamen benoemt zij kinderen en
kleinkinderen van Jan Jacob Neggers, èn van Peter Hendrik Wolvers. 4)
Nog in dezelfde maand overlijdt Peter. Hij wordt als Petrus Neggers begraven
te Oirschot op 19 januari 1651. Zijn weduwe wordt als Maria Petrus Neggers
begraven te Oirschot op 30-9-1682.
De zoon van Peter, Paulus (gedoopt te Oirschot 17-9-1646) trouwt als Paulus
Peter Wolvers op 5-12-1667 met Ida Jasper Middegael uit Hilvarenbeek. Joannes Neggers is huwelijksgetuige bij het kerkelijk huwelijk op 20-11-1667. Pauwels

Peter Neggers wordt op 28-10-1679 voogd over de onmondige kinderen van Jan
5
Jansen Neggers en Maria Heijns. )
Nadat zijn eerste vrouw is overleden hertrouwt hij op 19-10-1681 als Pauwels
Peter Neggers met Anna Rovers Jansen van Liempt. Paulus en zijn nakomelingen noemen zich vanaf dan uitsluitend Neggers.
Al met al voldoende reden om aan te nemen, dat er tussen de familie van Jan
Jacob Neggers en Peter Hendrik Wolvers een nauwe relatie bestaat. Van enige
verwantschap bleek echter (tot voor kort) niets.
Tot N.A. Oirschot 5043, f. 61 van 18 februari 1620 boven water kwam (zie afbeelding). In deze akte verklaart Jan Jacob Neggers, "geboortich van Tongerloe bij Westerloe" met Iken dochter van Dirck Janssen van Roij, "sijne wittege
huijsvrouwe", dat zij uitdrukkelijk wensen dat Peeter, het natuurlijke kind van
Iken "sal mede deij len voir sijn hoofft in allen de goederen die zij Comparanten
te samen bij malcanderen sullen gebracht hebben" en dat Peeter "effen soo diep
en veele als henne wettige kinderen elckx sullen naer haer doot connen te deijlen" zal verkrijgen. Hun verklaring is "onverbreeckelijk en wederroepelijk nu
en t'allen tijden voir hen en voir henne nacomelinge sonder eenich wederseggen".
Joannes Jacobus Neggers trouwde voor de pastoor in Oirschot op 15-2-1620 met
Ida Theodorus6) van Roij, de dochter van Dirck Jansen van Roij en Margaretha (Peter) Janssen van den Laeck. Blijkbaar bracht Ida in haar huwelijk een
voorkind mee, waarvan de vader Hendrik Wolvers heette. Mogelijk is dit kind
gedoopt te Oirschot op 16-5-1619: een doopaantekening van die datum meldt
de doop van "Petrus Henrici filius", maar vermeldt tevens dat zulks geschiedt
onder voorwaarden door de moeder van het kind. Onder de doopgetuigen wordt
Joannes Theodorus genoemd, vermoedelijk een broer van Ida Dirks van Roij.
Peter zal zonder twijfel in het gezin van zijn moeder en adoptiefvader zijn opgegroeid, hetgeen voldoende verklaring is voor de nauwe familiebetrekkingen die
hij en zijn nakomelingen onderhielden met de andere kinderen van Jan Jacob
Neggers. Toch is Peter zich zélf nooit Neggers gaan noemen: in de rechterlijke
en notariële archiefstukken heet hij steeds Wolvers, en onder de eerdergenoemde huurakte uit 1647 staat onder de handtekening van zijn adoptiefvader ook
zijn eigen signatuur: Peter Hendrick Wolvers. Alleen de pastoor van Oirschot
verwijst een aantal malen naar Peter als Petrus Neggers.
Over Hendrik Wolvers zelf is tot dusverre niets bekend: wellicht was hij een reiziger die tijdens een kort verblijf in Oirschot zonder het zelf ooit te weten stamvader werd van een Oirschots geslacht.
DE FAMILIE NEGGERS: DE OUDERE GENERATIES
Zoals gemeld wordt in de bewuste notariële akte uit 1620 ook de plaats van
herkomst van Jan Jacob Neggers prijsgegeven: hij is "geboortich van Tongerloe bij Westerloe". Hiermee wordt Tongerlo in de huidige provincie Antwerpen bedoeld, beroemd om de Norbertijner abdij van Tongerlo, die ook in
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Van de andere kant bleef het zuiden de familie Neggers trekken. Dochters van
Jan Janszoon Neggers trouwden in Mechelen, kleinkinderen vestigden zich in
Antwerpen en Turnhout, en uiteindelijk bleef er van de nakomelingen van Jan
Janszoon Neggers niemand in Oirschot over.
Op grond van de bovenstaande gegevens kan de genealogie van de familie Neggers te Oirschot als volgt worden aangevuld:
I.

Adrianus (zie R.A. Tongerlo 7, f. 280v, waar Jan Neggers wordt genoemd:
Adriaensoon).
Zijn kinderen zijn:
1 Jan Neggers, volgt Ila.
2 Jacob Neggers, volgt IIb.
3 Marij Neggers, overl. na 1601, tr. (1) Hendrik Versmissen, overl. voor
1597. Uit dit huwelijk een dochter Magdaleen Versmissen. Marij Neggers tr. (2) Willem Lenckens. Willem Lenckens en Marij Neggers kopen in 1601 het huis en hof Den Bonten Clepper te Tongerlo.11)

IIa. Jan Neggers, H. Geestmeester, schepen te Tongerlo. Jan Neggers bezit (mogelijk al in 158112) ) huis en hof in Tongerlo.
Kinderen:
1 Simon Neggers, volgt Illa.
2 Maria Neggers, ondertr. Tongerlo 2-9-1606 met Guillielmus Peters.'
3 Jacoba Neggers, overl. Tongerlo 14-10-1625, tr. Tongerlo 23-1-1609 met
Guillielmus Guens. Het huwelijk wordt ook in Mechelen aangetekend.
IIb. Jacob Neggeres, overl. voor 162613), tr. Maria Matheus.
Kinderen:
1 Jan Jacob Neggers, ged. Tongerlo 5-3-1600, volgt Mb.
2 Catharina Neggers, overl. Welberg bij Steenbergen voor 1647, tr. Jan
Matheeusen Crabbe.
Ma. Simon Neggers, overl. Tongerlo 16-10-1653, tr. Magdalena Symons, overl.
Tongerlo 6-12-1654.
Uit het cijnsboek blijkt dat Simon het huis van zijn vader bewoont. Na
zijn dood gaat de eigendom van dit huis over op zijn kinderen Jan en
Marij.
Zijn kinderen zijn:
1 Catharina, ged. Tongerlo 15-11-1606.
2 Andries, ged. Tongerlo 14-12-1607.
3 Joannes, ged. Tongerlo 22-3-1609, overl. Tongerlo 15-1-1669, tr. (1)
op 24-11-1643 te Tongerlo met Jacoba van de Brant.
Uit dit huwelijk een dochter Magdalena, die te Tongerlo op 5-11-1668
overlijdt. Joannes tr. (2) te Tongerlo op 24-11-1660 met Maria Thijs.
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4 Petrus, ged. Tongerlo 3-7-1617, overl. Tongerlo 21-2-1657, tr. te Tongerlo op 26-8-1640 met Elisabetha Verleuffele. Hun zoon Vincentius
Eggers wordt op 25-9-1643 te Tongerlo begraven.
5 Maria, ged. Tongerlo 3-8-1619, overl. Tongerlo 7-8-1675, tr. te Tongerlo op 6-2-1663 met Franciscus vander Cruycen.
6 Arnoldus, ged. Tongerlo 5-4-1622, overl. Tongerlo 23-5-1656.
Mb. Jan Jacob Neggers, ged. Tongerlo 5-3-1600, tr. te Oirschot op 15-2-1620
met Ida Dirckx van Roij, dochter van Dirck Janssen van Roij en Margaretha (Peter) Jansen van den Laeck.
Zijn kinderen zijn:
1 Peter Hendrik Wolvers, natuurlijke zoon van Henricus Wolfaerts en
Ida Dirckx van Roij, erkend als wettig kind van Jan Jacob Neggers
en zijn natuurlijke moeder bij akte van 18-2-162014), ged. Oirschot
16-5-1619, begr. Oirschot 19-1-1651, tr. te Oirschot op 28-6-1642 met
Maria Paulus van de Venne. Zijn nakomelingen zijn vermeld in: Genealogie Neggers, Campinia 1992, pag. 145 e.v.
2 Margaretha, ged. Oirschot 19-1-1620, begr. Oirschot 26-11-1689.
3 Jacobus (Eggers), ged. Oirschot 26-12-1620.
4 Joannes, ged. Oirschot 9-5-1622.
5 Joannes Janszoon Neggers, ged. Oirschot 13-10-1623, begr. Oirschot
12-9-1679, beenhouwer en slachter, tr. te Oirschot 9-1-1647 met Maria
Theodorus Heijns uit Tielen. Zijn nageslacht is beschreven in Neggers
te Oirschot, G.T.O.B. 1990, pag. 175 e.v.
6 Joannes, ged. Oirschot 23-3-1628.
7 Anna, overl. na 1656, tr. te Oirschot op 22-2-1648 met Victor Pulmans.
Hun dochter is Elisabeth, ged. Oirschot 3-1648, overl. na 1651.
8 Maria, overl. na 1651. Maijken Jan Neggers, Grietken Jan Neggers,
Lijsbet Victor Pulmans, Jan zoon van Jan Janszoon Neggers en Lijsebet Peeter Wolffers worden op 3-1-1651 bij testament aangewezen als
erfgenamen van Gerartken Geraerts van der Leijs.15)
NOTEN
1. G.T.O.B. 1987, pag. 35.
2. Neggers te Oirschot, G.T.O.B. 1990,
pag. 175, en Genealogie Neggers,
Campinia 1992, pag. 145.
3. N.A. Oirschot 5053, f. 20/21.
4. N.A. Oirschot 5057, f. 29.
5. R.A. Oirschot 48.
6. niet: Ida Henricus, zoals ten onrechte
vermeld in Campinia 1992, pag. 145.
7. R.A. Tongerlo 7, f. 19.
8. R.A. Tongerlo 7, f. 20.
9. R.A. Tongerlo 7, f. 280v.

10. R.A. Oirschot 48.
11. R.A. Tongerlo 7, f. 127v.
12. R.A. Tongerlo 3, Kohier van het dorp
en parochie van Tongerloo met de abdij
"gemaect bij (...) gedeputeerden op t
taxeren ende collecteren van den hon
derste penninck geconsenteert int jttere
1569". Zie ook R.A.
lo 19, In
ventaris van renten en cijnzen.
13. R.A. (»schol 151, F. 70.
14. N.A. Oirschoi 5043, F. 61.
15. N.A. Diaschol 5057, 1'. 29 e.v.
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IV.

ARMENZORG IN OIRSCHOT 1815 - 1854
door Jacques Mijland

INLEIDING
In 1794 dringt het Franse leger de Republiek binnen. Stadhouder Willem V vlucht
naar Engeland; en daarmee is de Bataafse Republiek een feit. In 1798 komt een
nieuwe grondwet tot stand. Deze brengt gelijke rechten voor alle burgers en vrijheid van godsdienst. Op 15 juli 1800 verschijnt: "Publicatie, houdende eene wet
voor het Armen-Bestuur over de geheele Republiek". Deze wet, die overigens
niet tot uitvoering komt, berust op de Staatsregeling van 1798. Tot aan de wettelijke regeling van de armenzorg in de grondwet van 1815 proberen plaatselijke
overheden hun verantwoordelijken ten aanzien van de armenzorg te regelen met
borg- en ontlastbrieven, zoals tot dan toe gebruikelijk was.
Borgbrieven
Borg- en ontlastbrieven moeten worden getoond aan de overheid van de plaats
waarnaar de 'arme' wil vertrekken. Deze brief geeft aan de ontvangende gemeente
de garantie dat, mocht de betreffende persoon tot armoede vervallen, de onderhoudskosten op rekening komen van de armenkas van de plaats waar hij/zij
vandaan komt. De plaats van herkomst staat dus borg en de nieuwe woonplaats
is daar mee ontlast.
Bij genealogisch onderzoek naar de familie Hoppenbrouwers, kwam ik een aardig voorbeeld van zo'n borgbrief tegen. Uit het huwelijk van Johannes Dirk Hoppenbrouwers, bakker in Oirschot, en Johanna Corthout, worden zes kinderen
geboren. Het laatste kind Jacobus Johannes komt ter wereld op 10 juli 1775.
Zijn vader is dan pas overleden. In 1777 overlijdt Johanna Corthout. Op 22 mei
1777 vertrekken de kinderen naar Valkenswaard. Ze nemen mee:
"
Borgbrief voor de Kinderen Jan Dirck Hoppenbrouwers en Johanna
Corthout in leeven Egtelieden. Wij Willem Wijneker en Arie van Wadenoijen,
scheepenen der vrij en heerlijkheid van Oirschot, quartiere van Kempenlandt,
Meijerije van 's Bosch tuijgen en verclaaren bij ende mits deezen, onder onzen gemeijnen vrijheids en scheependomps zeegele ten regilisaties verzoeken
van Maria, Johanna, Francis, Jacobus en Hendricus ... bij ons ter goeder
naam en faam, woonende thans te Valkenswaard ... en alzoo de Magistraat
aldaar is verzoekende borge te stellen ..."1)
Domicilie van onderstand
Lodewijk Napoleon wordt in 1806 koning van het Koninkrijk Holland. Omdat
hij probeert de Hollandse belangen te behartigen, komt hij in confict met zijn
broer Napoleon. Het gevolg daarvan is dat Napoleon hem terugroept naar Frankrijk. Het Koninkrijk Holland wordt ingelijfd bij Frankrijk. Bij deze inlijving

komt de armenzorg toe aan het plaatselijke Bureau de Bienfaisance. In 1815 komt
het Koninkrijk der Nederlanden tot stand; in dat rijk zijn België en de Nederlanden verenigd onder koning Willem I.
De grondwet van 1815 legt de armenzorg en de opvoeding van kinderen van armen vast. Er komt onder andere een wettelijke regeling met betrekking tot de
aanwijzing van de geboorteplaats als domicilie van onderstand. Dat betekent
dat de geboorteplaats van de armlastige opdraait voor ondersteuning. Maar als
de 'arme' vier jaar elders woont en in die gemeente belasting heeft betaald, dan
is die gemeente het nieuwe domicilie van onderstand. Met name deze laatste regeling leidt doorlopend tot allerlei meningsverschillen en conflicten tussen gemeenten. De correspondentieregisters van de gemeente Oirschot bevestigen dit.2)
Een groot probleem daarbij is onder andere de verhaalbaarheid van geneeskundige behandeling en medicamenten. In het zelfde stuk uit het gemeente-archief
kwam ik bijvoorbeeld een briefwisseling tegen tussen het Algemeen Armbestuur
van Capelle en dat van Oirschot. Ik geef die correspondentie hier in het kort weer.
F.E. de Zoete, genees-, heel- en vroedmeester uit Capelle schrijft op 13 november 1830: "Daar ik onlangs geroepen zijnde bij Willem van Dun geboortig van
Oirschot welke door werkgebrek als anderszints in den afgelopen zomer, thans alleszints in behoeftige omstandigheden verkeert; en ik deszelfs vrouw woonende in een der gehuchten ruim driekwartier uurs
van hier onder deze gemeente gelegen; na een nacht en halven dag poogingen ter verlossing te hebben aangewend eindelijk allermoeijlijkst
door instrumenten heb verlost ..."
De dokter vraagt dan namens Van Dun aan het Armbestuur om vijf gulden te
betalen. Het briefje van de dokter zit als bijlage bij een brief van het Armbestuur
van Capelle. Dat Armbestuur vraagt ook nog om restitutie van onderstand van
een gulden per week gedurende een tijd van zes weken. Dat laatste was al eerder
overeengekomen. Omdat het met de vrouw van Willem niet zo goed gaat, vraagt
Capelle om een verhoging tot f 1,50 per week. Verder is bedeling met beddelakens zeer welkom.
Op 28 juli 1836 ontvangen burgemeester en assessoren van Oirschot een missive
van het Capelle's college met de mededeling, dat de rekeningen in verband met
de bedeling van Willem van Dun niet worden voldaan. Reden: Oirschot staat
voor f 59,86 in het krijt.
De geschiedenis herhaalt zich. Op 13 januari 1850 valt er in Oirschot een brief
in de bus van de Gouverneur der Provincie Noordbrabant, een soort aanmaning. Over 1847-1849 moet erf 52,725) betaald worden voor geneeskundige behandeling van mevrouw van Dun in Capelle. Dokter F.E. de Zoete verklaart
opnieuw wat hij allemaal heeft gedaan op het gebied van bezoeken en medicijnen.
De laatste rekening van dokter de Zoete dateert van 5 februari 1853. Hij declareert f 44,60 over augustus en september 1852. Daaruit blijkt ook, dat de vrouw
van Willem van Dun op 22 september 1852 is overleden.
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Restitutiestelsel
De Armenwet van 1854 definieert opnieuw het onderstandsdomicilie. Niet de
woonplaats van de afgelopen vier jaar, maar de geboorteplaats is altijd domicilie van onderstand. In de praktijk betekent dit dat de verblijf- of woonplaats
onderstand verleent om die vervolgens te verhalen (restitutiestelsel) op de geboorteplaats. De gemeente is dus verantwoordelijk voor elders wonende behoeftigen.

Bij K.B. van 10 december 1823 wordt bepaald dat het benoemen van de armmeesters, het vaststellen van begrotingen en de 'geldelijke verantwoordingen' van
de armbesturen een zaak is van de gemeentebesturen onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Het Armbestuur dient te bestaan uit drie armmeesters; een van hen is regerend
armmeester. De laatste is verantwoordelijk voor de leiding van de vergaderingen, hij doet het secretarieel werk en hij beheert de bezittingen. De armmeesters
krijgen van de gemeenteraad een benoeming voor een periode van drie jaar. Burgemeester en assessoren (later wethouders) zijn bevoegd de bestuursvergaderingen bij te wonen.

De hoofdgedachten van de Armenwet van 28 juni 1854 zijn:
— de verzorging van de armen moet zoveel mogelijk gebeuren door particuliere
en kerkelijke instellingen;
— de burgerlijke armenzorg mag de particuliere aanvullen;
— de gemeentebesturen moeten zorgen dat hun subsidies aan burgerlijke armbesturen drastisch verminderen;
— Gedeputeerde Staten houden toezicht op de armenzorg.
Ondersteund worden bejaarden, zieken en gehandicapten. Het komt regelmatig
voor dat personen uit deze groepen besteld worden, dat wil zeggen: ze worden
in de kost gedaan bij particulieren of bij instellingen. In de jaarrekeningen van
het Burgerlijk Armbestuur kom ik regelmatig 'bestellijsten' tegen. Een andere
groep van bedeelden vormen weduwen, (wees)kinderen en werklozen. Voor deze groep is vooral de winter een periode waarin onderstand moet worden gegeven.
Het zal tot 1870 duren voordat het restitutiestelsel verlaten wordt. Een wetswijziging van 15 juli van dat jaar bepaalt, dat de verblijfplaats domicilie van onderstand is. En dat zal zo blijven tot in onze dagen.
DE ARMENZORG IN OIRSCHOT
In dit artikel zal ik de armenzorg in Oirschot belichten tussen 1815 en 1854. Na
een weergave van de activiteiten van het gemeentebestuur, wil ik wat gedetailleerder stilstaan bij de Diaconie van de Hervormde Gemeente in Oirschot en bij
het Gemeentelijk Armbestuur (Algemeen of Burgerlijk Armbestuur).
Gemeentebestuur
De vergaderingen van de gemeenteraad van Oirschot 3) laten een aantal regelmatig terugkerende agendapunten zien, waaronder jaarlijks de begroting en de
goedkeuring van de armenrekening van het Gemeentelijk Armbestuur. Ook de
benoeming van armmeesters is regelmatig aan de orde. Met betrekking tot deze
functionarissen bepaalt het Koninklijk Besluit van 31 december 1814 in artikel
17 het volgende:
"Degenen, aan welke het toezigt over de armen, ..., is toevertrouwd, zullen
de daartoe vereischte werkzaamheden onderling verdeelen, en dat vooral die
genen, welke door ouderdom, of door ziekte of gebreken, buiten staat zijn
voor hun levensonderhoud te zorgen, ..., eene genoegzame toelage bekomen,
om in hun onderhoud te voorzien."

Financiën
Jaarlijks stelt het Armbestuur een begroting op, die aan de gemeenteraad ter
goedkeuring moet worden voorgelegd. Na afloop van elk jaar legt de regerend
armmeester, die ook wel administrerend armmeester wordt genoemd, de rekening van ontvangsten en uitgaven voor aan de raad van de gemeente. De raad
heeft de bevoegdheid de rekening goed of af te keuren. Bij de problemen komt
de eindverantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten aan de orde.
In de jaarrekeningen van het Algemeen Armbestuur van Oirschot4) kan ik iets
te weten komen over de telkens terugkerende inkomsten en uitgaven. In 1819
bijvoorbeeld doen de armmeesters Jacobus Vissers, Adriaan Scheepens en Pieter Elias van Nahuijs verantwoording van ontvangsten en uitgaven. Aan de inkomstenkant staan de opbrengsten van pachten (531 gulden, 15 stuivers en 8
penningen); de huur van landerijen en de opbrengst van verkocht hout (2468
gld. 13 st. 6 p.) en verkocht onroerend goed (3008 gld. 16 st. 14 p.). Het geld
wordt als volgt uitgegeven: aan bestelde mensen 895-3-6; aan de bakkers in het
dorp 1412-9-14 en aan kleding 719-16-14. Ook gaat geld naar schoolmeesters,
klompenmakers, ambachtslieden, zoals timmerlui en smeden (voor onderhoud
van gebouwen) en naar de grondbelasting voor de eigen boerderij van de Armen
in de Notel.
Naast de jaarlijks terugkerende zaken, zijn er soms discussies over rekeningen
van het Armbestuur. Soms hebben die te maken met beleid. Hieronder geef ik
een aantal zaken weer.
Personele omslag
Over 1820 heeft de armenkas een nadelig slot van 2265 gulden 1 stuiver en 8
penningen. En tot overmaat van ramp is de gemeentekas leeg. In de raadsvergadering van 25 april 1821 is dit probleem aan de orde. Een maand later gaat er
een brief naar Gedeputeerde Staten met de vraag om toestemming te krijgen voor
een buitengewone personele omslag (een vorm van belasting) van 1500 gulden.
Daarmee kan dan het nadelig saldo van de armenkas gedeeltelijk worden opgevangen.
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Enkele maanden later, op 1 augustus 1821, constateert de raad dat de armmeesters
geen verantwoording hebben afgelegd over de onder hun beheer gestelde fundaties.5) Er valt een besluit: de armenrekening over 1820 komt opnieuw op de vergaderagenda, de armmeesters maken de administratie over de fondsen van de
fundaties over 1815 tot en met 1820 opnieuw op en het besluit van 28 mei 1821
(toestemming voor een buitengewone personele omslag) trekt de raad in.

van den regten arm, van rood laken of rood lint, de letter A ter grootte van
een palm en 5 duim te doen plaatsen."
Het water is blijkbaar tot de lippen gestegen, want in de zelfde vergadering valt
het besluit om bij begrafenissen van armen die meer gaan kosten dan sf 10, de
begrafenis openbaar aan te besteden.

Afscheiding Best
In 1823 gaat het wat beter, want op 8 oktober 1824 melden de armmeesters Wouter van Overdijk, Hendrik van den Heuvel en Jan Lemmens een voordelig saldo
van f 563,36. Het jaar daarna is er echter weer een probleem. Dat heeft te maken met de afscheiding van Best in augustus 1819.6) Volgens dat besluit moeten
de schulden van het gemeenschappelijke Oirschot en Best verdeeld worden volgens de sleutel 2/3 : 1/3.
Op basis van deze regeling moet er rente worden betaald aan Adriaan Schepens,
armmeester te Oirschot. Best blijft voor zijn 1/3 gedeelte in gebreke en de schout
van Oirschot wordt ingeschakeld. Op 9 mei 1825 verschijnt de schout in de raadsvergadering met de mededeling dat Best niet wil betalen. Er gaat weer een brief
naar Best met daarin het verzoek om te betalen; immers Best profiteert ook van
de fondsen. In de raadsvergadering van 16 juli 1825 komt het besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 1825 aan de orde om 'zonder verwijl' het Oirschotse
aandeel aan armmeester P.E. van Nahuijs, te weten 2/3 van f 1704,32, te betalen. De gemeente Best zal het resterende deel moeten betalen.
Arme zieken
In de raadsvergadering van 3 mei 1828 komen de rekeningen wegens het behandelen van arme zieken door de dokter-heelmeester op de agenda.7) De rekeningen zijn hoger geworden, soms wel 50 070 meer dan in voorgaande jaren. De raad
neemt het besluit om aan dokter Guljé f 150 jaarwedde te geven in ruil voor
behandeling van en het verstrekken van geneesmiddelen aan arme zieken. Als
de dokter daarmee niet accoord gaat, zal het zelfde aanbod gedaan worden aan
zijn collega Tret. Weigert ook hij, dan zal de burgemeester een advertentie plaatsen in het Provinciaal Dagblad. In die advertentie zal een jaarwedde van j. 150
in het vooruitzicht gesteld worden voor de behandeling van arme zieken en het
verstrekken van geneesmiddelen. Uiteindelijk neemt Guljé genoegen met een jaarlijkse vergoeding van f 150.
'Arme armen'
In de notulen van de zelfde vergadering lees ik:
"Ten einde een onderscheid te kunnen maken tusschen die persoonen die van
den publieken armen besteed of bedeeld worden en anderen, heeft de raad
goedgevonden en besloten die armen welke besteed worden, en die van den
armen bedeeld worden te doen kennen, met op de zigtbaarste beiden zijde

Arme kinderen
Op 11 juni 1829 schrijft het Armbestuur (A. van Heumen, F.J. Vissers en A.F.
van Baar) een brief aan het gemeentebestuur van Oirschot:
" ... dat er op de bestellijst slechts 6 kinderen voorkomen van 8 tot 16 jaren
oud en die jaarlijks besteld worden te weten, die van 8 jaren voor f 20, van
12 jaren voor f 22, van 13 jaren voor j. 22, van 16 jaren voor J. 16, van 11
jaren voor f . 20 en die van 8 jaren voor f 22, zoodat wij tot voordeel onzer
armen administratie, die Kinderen, alhier oneindig goedkooper kunnen onderhouden dan dezelve naar de Maatschappij van Weldadigheid op te zenden.
Weshalve ons voorkomt dat deze niet in de termen vallen van opgezonden
te kunnen worden
"8)
Wisselend saldo
De begroting van 1831 wordt stevig overschreden. De drie armmeesters F. Vissers, G. van Baar en P. Lemmens ondertekenen de rekening die een 'kwaad'
saldo heeft van f 830,85. De nadelige resultaten vindt ik terug in de hoge kosten
voor besteding van armen (ca. f 1200), geld en brood (ca. f 1000), kleding
(f 321), medicijnen (f 154) en huren voor huizen van armen (f 239). Twee jaar
later heeft het Armbestuur f 3214,19 aan ontvangsten en de uitgaven zijn
f 2370,89; het voordelig saldo is dus ,f 842,30.
De inkomsten blijven de jaren daarop vrijwel constant:
— opbrengst armengoederen, o.a. pacht, grondrechten, renten van uitgeleend
geld;
— verschillende inkomsten, o.a. kollekten in de bus bij het gemeentehuis, verpachting van grasland, verkoping van hout en van andere goederen;
— gemeentelijke subsidie, deze is elk jaar anders; in 1826 bijvoorbeeld f 700,
in 1851 maar liefst f 1740.
Het lijkt erop dat de uitgaven wisselen met de conjunctuur. Ik denk aan misoogsten, oorlogen en epidemieën.
Misoogst
In 1845 mislukt de aardappeloogst. In de notulen van raadsvergaderingen9) van
5 maart 1845 is sprake van een inzameling in geld en goederen voor de armen.
Opgehaald worden rogge, aardappelen, takkebossen en broden. Aan geld is de
opbrengst: Kerkhof f 69; Spoordonk j. 12,83; Hedel f 5,85 en Notel en Straten
f 34,80. Een concert op zondag brengt nog eens 38 gulden op. Totaal dus f 160,48.
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Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:
voor de armen in Spoordonk
f 17
— voor de armen in Hedel
f 10
— Notel en Straten krijgen wat daar is opgehaald
— de opgehaalde rogge en de rest van het geld komt ten goede aan Kerkhof,
onder aftrek van 14 gulden, die de armmeesters naar welgevallen kunnen besteden...

het werk te zetten. Nog op 30 maart 1855 stelt de raad vast dat de haarspinnerij
gunstig werkt: 'minvermogenden kunnen daar wat verdienen, en dat is beter dan
uitdelen'.

Toenemende kosten
De laatste rekening die ik in het bestek van dit artikel aantref in de archieven
is die van 1851. Het beeld van ontvangsten en uitgaven laat een groot verschil
zien met dat van 1831. En dat verschil heeft vooral te maken met de uitgaven.
Ik geef een korte opsomming. Voor onderhoud van de armen staan op de rekening: f 559,775 voor bestedingskosten, f 901,845 voor bedeling in geld en brood,
f 355,85 voor klederen, f 187,10 voor medicijnen en voor onderwijs f 69,40.
Aan huishuur wordt bijgedragen f 278,40. En de begrafeniskosten voor dat jaar
zijn f 6,15.
Die kostenstijging is in de jaren veertig al merkbaar. Zo blijft het Algemeen Armbestuur in 1842 met een aflosverplichting vanƒ1522,80 zitten. Zelf kan het daarvan slechts zeshonderd gulden voldoen. Na een beroep op de gemeenteraad, krijgt
het bestuur in 1845 toestemming om de rest van het geld te besteden voor de
aankoop van levensmiddelen.
Ook neemt het aantal armen toe. Zo verzoekt het Armbestuur op 4 mei 1847
de raad om ondersteuning. De raad stelt voor om 3000 gulden nominale waarde
aan obligaties te verkopen; het voorstel wordt aangenomen. Enkele jaren later
stelt de raad voor het negatief saldo over het boekjaar 1846 op te vangen door
de verkoop van inculte gronden. Ondanks dat alles blijft de financiële positie
van het Armbestuur de komende jaren zorgelijk.
Veranderend beleid?
Opvallend is dat de raad zich na 1852 steeds meer bezig gaat houden met individuele gevallen van armlastigheid. Ik som enkele namen op:10) de dochter van
Antonij van Hak, de kinderen Retera, Peter van de Laak, P. van den Brekelaar, Johannes van Kollenburg, Cornelis van Straten, weduwe Potters, Peter Hoppenbrouwers.
In de periode 1852-1854 zijn er regelmatig verzoeken tot onderstand. De gemeente
Oirschot heeft als regel in haar beleid dat het onderstandsdomicilie moet betalen voor de kosten. Dat gebeurt in de geest van de wet van 1815; dus iemand
die langer dan vier jaar elders woont moet beroep doen op armenvoorzieningen
in zijn woonplaats. 'Lieden welke in de kracht van hun leven zijn' krijgen geen
onderstand. In navolging van Hilvarenbeek en Diessen heeft ook de gemeente
Oirschol een haarspinnerij gesubsidieerd. De bedoeling is om daar armen aan

Diaconiell)
De ontvangsten van de Diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente in
Oirschot 1 2) bestaan vanaf 1815 uit huuropbrengst van 'den stede de Boussem',
verkoop van schaarhout, rente van leningen, collectes in de kerkdiensten en een
tegemoetkoming van de gemeente in het kostgeld van Barbara Smits. Dit laatste
is bij notariële akte vastgelegd, waarin staat dat de gemeente jaarlijks de helft
in haar kostgeld bijdraagt, dat aanvankelijk 52 gulden bedraagt.
Naast Barbara Smits is ook een regelmatig terugkerende naam in de archieven:
het gezin van C. Redert. In het vervolg zal ik vooral ingaan op de bedeling van
Barbara.
Barbara Smits
Op 26 februari 1816 spreekt de Kerkeraad over een ernstige vermindering van
inkomsten. Daarom besluit de vergadering:
'
eene missive te zenden aan het Algemeen Armbestuur dezer plaats, inhoudende een kort vertoog voor de redelijkheid en zelfs den volstrekte noodzaaklijkheid en verpligting volgens resolutie van den raad der Staten de dato
19 Febr. 1792 om te voldoen voor de helft in het onderhoud der Zinneloze
Barbara Smits bedragende tot de laatste door ons voorgeschoten penningen
van f 215 ...'13)
Op deze brief is er zo snel geen antwoord en daarom richt de Kerkeraad zich
tot het provinciaal bestuur. Ik citeer een gedeelte uit deze brief, die op 14 maart
1816 wordt geschreven:
"De Leden des Kerkenraads geven eerbiedig te kennen dat volgens Resolutien van de raden van Staten de dato 19 oct 1792 aan de algemeene armenbesturen gedemandeerd zijnde de alimentatie van ongelukkigen en behoeftigen
aan welke secte of belijdenis van Godsdienst toegedaan op zig te nemen, het
armenbestuur tot den j are 1800 en tien voorzien heeft door onderlinge inschikkelijkheid in het gedeeltelijk onderhoud van een zinneloos meisje Barbara Smits genaamd ..."
Verder wordt in de brief gesteld: Er is aan het Algemeen Armbestuur vriendelijk verzocht mee te betalen, maar we krijgen geen enkele reactie. De kerkeraad
vraagt om het Algemeen Armbestuur van Oirschot te verplichten de door hen
voorgeschoten penningen te restitueren. Het antwoord op deze brief komt op
18 mei: de gemeente verplicht zich voor de helft bij te dragen in de kosten van
onderhoud van Barbara Smits.
Anna Barbara Smits, zoals zij op 6 december 1778 in Oirschot wordt gedoopt
door de Nederlands Hervormde gemeente, is een dochter van Jan Willem Smit,
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diender te Oirschot, en Martha Elisabeth Hanssen. Haar vader is afkomstig uit
Meerenburg in Nassau-Weiburg. Hij trouwt op 16 januari 1763 met Martha,
die te Oirschot geboren en getogen is. Op 7 februari 1855 overlijdt Barbara op
76 jarige leeftijd. In haar lange leven verblijft zij afwisselend te Oirschot en Geel,
zoals blijkt uit de bijlagen bij de diaconierekeningen:14)
In december 1805 krijgt Joh. Hanssen reisgeld om Barbara te begeleiden naar
Geel. In april 1808 declareert Adriaan van den Einden te Geel de kosten van
'een jaar kost, logies en snuifgeld van de innocente Barbara Smits'.

" ... alle boeken den Kerkeraad specteerenden zullen verblijven onder toezicht van den Pred., bij vacatuur bij den oudsten ouderling, doch andere inkomsten als leggers obligaties en andere bescheidenheid, mitsgaders de gezeide
Diakonie ... zullen bewaard worden in een daartoe voorhanden zijnde Diakoniekistje berustend ten huize van den predikant welk benevens de administrerend Diakon ieder een afzonderlijke sleutel onder zich zullen hebben,
terwijl van de contanten slechts 50 gulden renteloos zullen leggen."
De dominee verklaart vervolgens dat hij geen contanten voor het diakoniekistje
ontvangen heeft. Nadat Waterbeek heeft beloofd de contanten te overhandigen
aan E. Phaff, sluit de predikant de vergadering.

Als Barbara te Oirschot verblijft, is ze telkens bij iemand anders in de kost. In
1813 bij J. de Bruijn, in 1816 bij J. Vogels en in 1818 bij Geertruij de Kroon.
Vanaf 1827 tot en met 1836 verblijft Barbara bij Antony van de Wal. In 1836
wordt haar kost en inwoning aan J. van Dijck betaald. Het jaarlijks te betalen
bedrag stijgt van 50 tot 55 gulden. Als zij begin 1855 overlijdt, is ze bij de beheerder van de diaconieboerderij den Boussem in de kost. In de rekening van
de diaconie over 1855 wordt f 1,40 vermeld in verband met kosten van haar
ziekte en f 6,45 voor haar begrafenis.15) Naast genoemde bedragen voor levensonderhoud, zijn kosten terug te vinden voor kleding en schoeise1.16)
Waterbeek
In de kerkeraadsvergadering van 8 juli 1828 wordt aan administrerend diaken
G.L. Waterbeek gevraagd om rekening en verantwoording af te leggen over 1826
en 1827. Hij blijft het antwoord schuldig. Pas eind augustus doet Waterbeek
rekening en verantwoording voor de Kerkeraad. Het batig saldo over genoemde
jaren bedraagt f 346.
Wanneer enkele weken later tijdens de visititie van voogd Bogbelland de la Chapelle de rekening over 1826/27 aan de orde komt, staat in de notulen van de
kerkeraad te lezen dat de rekening met een negatief saldo sluit. Het bedrag is
echter niet ingevuld. Besloten wordt wel om over een bedrag van f 200 nader
te overleggen.
Als Waterbeek een jaar later verantwoording aflegt over het jaar 1828, merkt
de predikant op dat hij al meer dan een jaar geen papieren effecten of docuinenten heeft gezien, die toch bij de administrerend diaken moeten liggen.
I nkele maanden later, op 30 november 1829, treedt diaken Waterbeek af onder
dank voor de bewezen diensten. Hij moet dan nog wel verantwoording afleggen
voor liet Financiële beheer tot dan toe. De predikant verzoekt hem schriftelijk
dit snel te doen. Op 28 maart 1830 is er een buitengewone vergadering van de
t mud. lett van de punten, die aan de orde komen, is het zenden van een aanmaning itain W al erbeek om op de proppen te komen met de diaconierekening. Op
tipill daarna komt voormalig administrerend diaken G.L. Waterbeek met de
lintinetele verantwoording over 1829. Er is een batig saldo van f 110,31. Tijdens
de behandeling wijst de predikant Waterheek op artikel 20 van het Reglement
van 1828. Ik citeer uit de notulen:

Pieter Baas
In de kerkeraad van 14 maart 1837 stelt Bloemen aan de vergadering voor om
Pieter Baas f 70 voor te schieten in verband met achterstallige huur aan Gerard
de Kroon. Met veel bedenkingen gaat de raad accoord. Bloemen zal het geld
rechtstreeks betalen aan De Kroon. Pieter Baas moet schriftelijke belofte doen
dat hij zal terugbetalen. Het benodigde geld zal door Bloemen gehaald worden
uit twee certificaten werkelijke schuld à 3 1/2 070, ieder nominaal f 100. Het overschot zal aan de administrerend diaken worden gegeven.
Op 3 december 1839 wordt besloten om P. Baas wekelijks te geven: een brood,
een pond boter en aan kontanten tien stuivers. Dit met ingang van 1 december
van dat jaar. Van Nahuijs zal de zaak regelen. Op 14 februari van het volgend
jaar besluit de diakonie hem nog een of twee maanden steun te verlenen. Kennelijk is de familie Baas van plan elders hun geluk te beproeven, want begin
mei 1840 wordt besloten aan de vrouw van Pieter de gewone giften te verstrekken tot half mei en haar bij vertrek tien gulden reisgeld mee te geven. Tot slot
wordt aan Pieter Baas, herbergier en timmerman, op 18 mei 1840 een lening
van f 95 verstrekt tegen een rente van 5%.17)
Op 11 februari 1841 schrijft Pieter vanuit Waddinxveen een brief. Hij vraagt
daarin om ondersteuning vanwege de armoedige omstandigheden veroorzaakt
door de winter. Hij vraagt daarin ook om zijn attestatie. Uit de diakoniekas
wordt tien gulden gestuurd aan de dominee van Waddinxveen.
Stijgende kosten
In de vergadering van 26 september 1845 biedt bakker Wuyster oven en knecht
aan om om de andere week 14 broden te bakken. A. van Vliet zal als beloning
voor zijn hulp in de bakkerij 4 broden gratis krijgen. Een ander, die niet met
name genoemd wordt, zal 3 broden krijgen.18)
Een jaar later, in november 1846, spreekt de vergadering over de belangen van
behoeftigen. De kosten van levensbehoeften zijn erg hoog geworden. Broeder
Nahuijs is bereid tegen inkoopprijs enige witte kolen af te staan ten behoeve
van weduwe de Wijs. Ook zal deze weduwe kunnen rekenen op een halve hoed
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Andere rekeningen die ik steeds weer tegenkom zijn de kosten voor de vervaardiging van doodkisten. Op 18 januari 1815 presenteert Jan van Nieuwland, timmerman, een rekening van 12 gulden 14 stuivers en 12 penningen. Daarvan zijn
twee gulden en 15 stuivers voor de doodkist van Maria Verhoeven.

leerlingen kost 37 1/2 cent per maand per leerling, terwijl niet-schrijvende leerlingen voor 57 1/2 cent per kwartaal schrijfles kunnen krijgen.
Op 24 november 1838 maken zowel de leden van het armbestuur als de leden
van de gemeenteraad een overzicht van de "wekelijks te doene bedeelingen in
Geld en Brood aan Armen" voor 1839. Het gaat om dertig armen, daarover
zijn beide partijen het eens. Het Armbestuur berekent:

Volgens de richtlijnen van de nieuwe wet declareren de verschillende schoolmeesters in Oirschot, Spoordonk en Straten bij het armbestuur de onkosten die
ze gemaakt hebben voor het onderwijs aan arme kinderen. G.E. van Ravensteijn20) schrijft in 1820 een rekening voor twee maanden onderwijs in Straten
voor de twee kinderen van Petronella Hoppenbrouwers.
Over de periode 7 december 1819 tot 7 februari 1820 wordt in rekening gebracht:
12 stuivers schoolgeld
14 stuivers voor twee boeken
9 stuivers en 4 penningen voor papier en pennen.
Enkele jaren later schrijft M.J. Boelaars, schoolonderwijzer in Spoordonk, een
rekening voor het tweede halfjaar van 1827 van f 32,65. Dit is voor lesgeld aan
25 kinderen á 10 stuivers per maand; de rest van het bedrag is voor papier en
andere materialen. Deze rekening wordt door het Algemeen Armbestuur voldaan, maar op de rekening wordt een aantekening geplaatst:
'De kosten van onderwijs, benevens de schoolbehoeften de Raad wat hoog
voorkomend zoo is bij den zelven besloten de onderwijzers eene staat te doen
toekomen, houdende meerdere specificatie in de opgave der schoolgelden en
schoolbehoeften aan arme kinderen, welken staat zij om de drie maanden
aan het armbestuur zullen hebben in te dienen ten einde men des te beter zoude
kunnen nagaan, of er ook misbruiken in het geven van onderwijs aan armen
kinderen bestaan.'
De komende jaren zijn de rekeningen van de schoolmeesters gespecificeerd. Over
het vierde kwartaal declareert M. Mulder zeer gespecificeerd naar leeftijd, begin
van de lessen, geleverde schoolbehoeften en schoolgelden, voor 25 leerlingen een
bedrag van 12 gulden en 4 penningen. Daarvan is f 6,60 schoolgeld en de rest
schoolbehoeften.
De leerling die bij M.J. Boelaars gemiddeld f 1,30 voor een half jaar kostte,
kost nu bij meester Mulder 48 cent per kwartaal. Het lijkt erop dat door de invoer van de specificatiestaat de kosten van onderwijs aan arme kinderen zijn
gedaald. Overigens, A. Somers van de hoofdschool vraagt over het eerste kwartaal van 1829 voor 24 leerlingen een bedrag f 13,56, waarvan f 8,60 aan schoolgeld. Dat is gemiddeld 56 cent. Zijn collega Gerrit Elias van Ravesteyn doet het
in Straten voor 52 cent.21)
In 1838 declareert A. Keeris, onderwijzer te Spoordonk, een bedrag van f 1,77
per leerling. Tien jaar later vraagt hij om een vergoeding die 22 cent lager is.
G.J. te Winkel van de hoofdsschool, die gemiddeld f 1,80 per leerling declareert, brengt een opmerkelijke differentiatie aan. Het onderwijs aan schrijvende

wekelijks f 13,60 over 52 weken is
wekelijks 12 broden à 50 cent is

f

707,20
312,00

f 1019,20
De gemeenteraad komt anders uit:
wekelijkse bedeling in geld; per jaar
8 broden á 50 cent per week; per jaar

f 652,60
208,00
f 860,60

Een opmerkelijk verschil in benadering.
In de bijlagen bij de rekening over 1854 vind ik een nota van de 'Conferentie
van den H. Vincentius van Paolo', dat aan het armbestuur van Oirschot linnen
heeft geleverd. Magazijnmeester C. Teurlincx ondertekent op 28 juni voor een
bedrag van f 10,005
Nog twee aardige rekeningen van dat zelfde jaar:
Adr. Tret declareert: 1 register
f 0,85
1 notitieboekje
0,25
0,175
1 schrijfboek
bos pennen
0,16
f 1,435
— Een kwitantie van P.J. Bogmans van drie gulden voor het barbieren van Wolterus van Roeven, Theodoor Smids en Arnoldus Mercx.
SAMENVATTING
Na de Franse tijd worden borg- en ontlastbrieven overbodig door de bepaling
in de grondwet van 1815, die de geboorteplaats aanwijst als domiclie van onderstand. Bij een verhuizing naar een andere gemeente ontstaan complicaties over
de betaling van de onderstand. Problemen met het restitutiestelsel duren voort
tot 1854 als de Armenwet tot stand komt.
Het bestuur van gemeenten houdt zich vooral bezig met de benoeming van armmeesters, het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de jaarrekeningen. Een enkele keer grijpt de gemeenteraad in als zaken financieel niet
kloppen; en dat vooral bij grote nadelige saldi. Ook bemoeit de raad zich met
het vaststellen van de jaarlijkse wedde van 'geneesheren' voor hun aandeel in
de verzorging van armen. Een jaarlijks terugkerend agendapunt is de vaststelling van de subsidie aan het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur.
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De diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente in Oirschot voert ten aanzien van bedeling van armen een eigen beleid. De kerkeraad neemt de beslissing
over hulp aan armen en controleert de begrotingen en jaarrekeningen van de
diaconie. Als de nood hoog stijgt gaan er brieven naar het gemeentebestuur.
Pas in 1847 komt de vertegenwoording van de Hervormde Gemeente in het plaatselijke armbestuur ter discussie.
Na de Franse tijd neemt het Algemeen Armbestuur de verantwoordelijkheid over
van het Bureau Centrale de Bienfaisance. Dit Algemeen Armbestuur dat onder
andere inkomsten heeft uit pachten, huur, renten van uitgezet kapitaal, subsidies van de gemeente en legaten, bedeelt een wisselend aantal behoeftigen. De
uitgaven bestaan uit het betalen van mensen waarbij armen zijn besteld en uit
de bedeling van armen in geld, goederen en diensten. Bij dat laatste heb ik vooral het onderwijs aan arme kinderen beschreven.
Rond 1854 komen langzamerhand nieuwe 'armenzorgers' op de voorgrond: Conferentie van den H. Vincentius van Paolo en de Vereeniging Christelijk Hulpbetoon. Fundaties heb ik in dit artikel buiten beschouwing gelaten.
Na het beschrevene blijven een aantal vragen open, waarop ik wellicht bij voortgezet onderzoek een antwoord vind:
Was er in Oirschot sprake van een verstrengeling van kerkelijke en gemeentelijke
belangen? Was er in Oirschot sprake van profijt vanwege de armenzorg voor
middenstanders en de medische stand? Is er tussen 1815 en 1854 ooit samenwerking geweest tussen hervormden, joden en katholieken op het gebied ten aanzien van bedeelden? Wat waren de bedoelingen van de schoolmeesters in hun
inspanningen voor het onderwijs aan kinderen van armen?
NOTEN

1. Schepenbankarchief Oirschot, inv.nr. 276 folio 72verso.
2. Archief gemeente Oirschot (AGO), inv.nr. 1454.
3. AGO, inv.nrs. 1 en volgende.
4. Archief Algemeen Armbestuur (AAA), nrs. A67 en A69.
5. Voor fundaties, zie: H.Mijland, De afscheiding van Best en de
verdeling der gasthuizen en fundaties, in Campinia 15 (1985).
6.AGO, inv.nrs. 157 en 159.
7. AGO, inv.nr. 1.
8. AGO, inv.nr. 1458. De twee verschillende tarieven voor een
kind van 8 jaar staan in de brief zoals hier aangehaald.
9. Zie noot 3.
10. AGO, inv.nrs. 21-23.
11. Archief Nederlands Hervormde gemeente Oirschot (ANHO),
inv.nrs. 180-206.
12. ANHO, inv.nr. 7.
13. Zie J. Mijland, De Hervormde gemeente Oirschot ten tijde
van predikant J.D. Bloemen (1834-1844), in Campinia 23

(1993) m.n. pagina
110.
14. ANHO, inv.nr. 210.
15. ANHO, inv.nrs.
180-206.
16. ANHO, inv.nr. 210.
17. ANHO, inv.nr. 251.
18. ANHO, inv.nr. 8.
19. AAA, inv.nr. A71.
20. AAA, inv.nr. A76.
21. AAA, inv.nr. A83.

**** BOEKAANKONDIGING ****
BOXTEL Binnenste buiten
aan de hand van het genealogisch onderzoek
naar de Boxtelse familie De Visser
Onder deze titel gaf pater J.J.E.M. de Visser o.f.m. onlangs een fraai boek uit
over Boxtel. Het is het eerste deel over vijf eeuwen plaatselijke geschiedenis, een
gevolg van gewekte interesse tijdens jarenlang stamboomonderzoek.
In diverse hoofdstukken wordt de geschiedenis van Boxtel, zijn heren, de Sint
Petruskerk en het H. Bloedwonder beschreven.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan Boxtel in kaart, waarin een lijst van huizen
uit de 18e eeuw is opgenomen met de eventuele oude benaming, het tegenwoordige adres en bijzonderheden over functie of bewoners.
De laatste hoofdstukken behandelen hoe door middel van archiefonderzoek een
familiegeschiedenis te reconstrueren is, in dit geval de familie De Visser.
Het boek is van het formaat A4, telt 172 pagina's en is rijk geïllustreerd. Het
bevat een zaken- en namenregister. Het is voor f 39,50 te koop bij de boekwinkels te Boxtel.
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V.

KEMPISCHE CURIOSA 27
STORM OVER DE BEERZEN
door J. Lijten

Niet alleen nu maar ook 275 jaar geleden raasde er een storm over de Beerzen.
Er werd veel schade aangericht aan kerken, huizen en gewassen, hetgeen de toch
al niet welvarende bevolking in grote moeilijkheden bracht. Om enige steun of
althans een vermindering in de dorpsgewijze opgelegde belasting te verkrijgen
bij de hoge heren in Den Bosch of Den Haag diende men te beschikken over
een verklaring door neutrale en gezagvolle buitenstaanders, waarom de Beerse
regenten zich wendden tot de Oirschotse schepenen, die na een oculaire inspectie de volgende verklaring aflegden.
Attestatie ten behoeve van de regenten van Oist- en Middelbeers.
Wij, Hendrik Moescops en Jan Baptist Merck, schepenen der vrij- en heerlijckheijt van Oirschot en Best, quartiere van Kempelant, meyerije van 's-Hertogenbossche, tuijgen ende verklaren, gelijck wij onder onsen gemeijnen vryheyts- en
schependomszegele bij dese sijn tuijgende ende verklarende, ter requisitie en versoeken van de heeren president en regenten van de dinghbancke [van] Oist- en
Middelbeers, dat wij op den veertienden augustij laestleden tot Oost- en Middelbeers sijnde hebben gesien en bevonden, dat d'Oostelbeerse toom en buijck
van de kerk door het sware onweer, soo van donder, blixsem, winden als hagelslagh aldaer gevallen den 28' julij deses jaers, beschadight is geworden ende dat door hetselve onweer aldaer een gedeelte van een huijs ende een geheel
huijs met een gedeelte van een schuer ingestort waeren, ende tot Middelbeers
den toorn aldaer mede beschadight, twee huijsen gansch en een huijs halff ingestort, waeronder, soo er verclaert wiert, een koeij was verongeluckt en doot
gebleven gevonden, met nogh een stal en schuur; welck onweer oock seer groote
schade, soo in den boekweijt, boomen als hoven heefft toegebragt, dat men op
verscheijde plaetsen de boomen om en in stuck en gewrongen, tot groot nadeel
van de eijgenaers, heefft sien leggen ende nauwlijcx van de boekweijte strooij
koste vinden.
Waermede eijndigende onse waerachtige verklaringe, hebben wij tot confirmatie
deser den prothocollaire minute ondertekent ende door onsen secretaris deselve
laten uijtmaken ende ondertekenen, binnen Oirschot desen aghtiende september
seventienhondert negentien.
w.g. Hendrick Moescops
Jan Babtist Merck
(Oirschots schepenprotocol van allerhande akten van 1719, fol. 235" e.v.)

Of de verklaring door de Oirschotse schepenen enig tastbaar resultaat heeft opgeleverd, is ons niet bekend.
Uit welke richting de storm waaide, is in de verklaring niet vermeld, maar ook
toen kwamen de grote stormen gewoonlijk uit westelijke richting, zoals ook nu
de wervelstorm 'Razende Roeland', die de Beerzen op wil zuigen, uit westelijke
richting komt.
Ook nu zoeken de Beerzen, wijs geworden door de geschiedenis, hun toevlucht
bij Oirschot.
Ook nu zeggen de Oirschotse regenten: kom maar bij ons, wij zullen jullie helpen zo goed als wij kunnen.
Ook nu kan Oirschot echter niet meer doen dan een verklaring ondertekenen.
Ook nu immers worden de beslissingen genomen door de hoge heren, die in Den
Bosch en Den Haag resideren.
Ook nu moeten we afwachten, of argumenten standhouden onder het gebulder
van 'Razende Roeland'.
Ook nu dreigt het gevaar, waarvoor professor Dr. W. Fortuyn op 14 februari
1991 in zijn inaugurale rede bij de aanvaarding van de 'Albeda-leerstoel' aan
de Rotterdamse Erasmusuniversiteit waarschuwde, van 'een meritocratie van
ambtelijke en politieke professionals, die over ons en zonder ons beslissen'.
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VI.

HUISVREDEBREUK IN 1747
door H. Mijland

In de morgen van dinsdag 30 mei 1747 doet zich een merkwaardig voorval voor in Oirschot. Een bemiddeld man van aanzien pleegt, gewapend met een knuppel, een inval bij
een eenvoudige inwoonster van Oirschot, omdat hij van horen zeggen die persoon verdenkt van het vervreemden van zijn eigendom.
Aangifte van deze gebeurtenis wordt hoog opgenomen. De drossaard geeft notaris Preesman opdracht een getuigenverklaring op te maken ten behoeve van de schepenbank. 1)
Vermoedelijk vraagt hij dit aan een notaris, omdat de verdachte deel uitmaakt van het
corpus. De bank zelf legt een lijvig dossier aan, dat in onvolledige vorm al drie centimeter dik is.2)
Wat gebeurde er feitelijk? Volgens de getuigen kwam op genoemde datum Peter Spapen,
gewapend met een knuppel, woedend bij Jan Blankers aan de deur. Tegen Hendrien Alemans, die daar op bezoek was, schreewde hij, dat ze meteen naar huis moest gaan om
voor hem haar kasten open te doen. Dit eiste hij omdat hem ter ore was gekomen dat
er "veel goed van mijn in u kasten is". Hendrien die enorm schrok van zijn dreigementen is daarop naar haar woning gegaan. Daar werd zij gedwongen twee kasten te openen.
Bij het doorzoeken van de eerste kast hield Hendrien op een gegeven moment een paar
gebreide half wollen, groene dameskousen in haar hand. Peter trok deze met geweld uit
haar hand en zei dat het zijn kousen waren, zijn bewering kracht bij zettend door "off
daar mag geen God voor mij wezen". Peter Spapen liep daarna met die kousen weg,
doch Hendrien verzocht hem ze terug te geven anders zou ze hem aangeven als dief. Waarop
Peter antwoordde: "Indien gij een man waar, ik zoude U anders leren". Hendrien volgde Peter tot aan zijn huis. Daar zei ze hem, dat ze aan kon tonen waar ze de kousen
gekocht had. Daarop zijn ze samen naar Caatje Schepens gegaan. Op Hendriens verzoek
bevestigde Caatje, dat de man van Hendrien zulke kousen bij haar had gekocht. Peter
Spapen gaf toen de kousen terug aan Hendrien.
Voor zover de getuigenverklaringen. Tijdens de behandeling werd deze versie bevestigd.
Na een procesgang van bijna twee jaar wordt Peter Spapen veroordeeld tot betaling van
de kosten van het proces.

De partijen en getuigen.

De indringer is Peter Spapen, 58 jaar oud3), bakker en winkelier te Oirschot, wonende
aan het eind van de Nieuwstraat in een van de woningen die de naam Den Endenpoel
draagt4). Een jaar eerder was hij president-schepen van Oirschot. Hij bezat meerdere huizen in Oirschot5). Hij was gehuwd met Jenneken Marten van de Maerselaer 6).
Slachtoffer is Hendrien Alemans, 24 jaar oud. Zij is enkele maanden voor het voorval
gehuwd met Alexander Assouw, afkomstig uit Weelde. 7) Gezien de schrijfwijze van zijn
naam in de trouwregisters is Alexander nog niet zo goed bekend in Oirschot. In het hervormde trouwboek schrijft men zijn achternaam als Gochem en in het katholieke als Ostio.
De dominee vermeldt wel dat Alexander nog geen jaar geleden vanuit Moergestel naar
Oirschot is gekomen.
Alexander en Hendrien wonen in een huis van de weduwe Willem van Oers, dat gelegen
is "in de ackeren ten westen van de oude straat nae Spoordonk lopende", vermoedelijk
de huidige Leeuwerikstraat. Voor hen is het voorgevallene kennelijk zo ingrijpend geweest, dat zij kort daarna verhuizen naar de andere kant van Oirschot. Bij de behandeling van de zaak voor de schepenbank in december 1747, verklaart Hendrien dat zij tot
Sint Jan 1747 (24 juni) in bovengenoemde woning woonde, maar sindsdien in de kamer
van Cornelis van Laerhoven in Cleijn Bijsterveld.

Getuigen in deze zaak zijn Jan Gerritsen Biankers en Antonet Huijskens, "woonende
onder een dak" met Hendrien en Alexander. Uit het reeds aangehaalde dossier blijkt dat
dit hetzelfde huis is als waarin Hendrien woont, dat echter gesplitst is in twee woningen.
Jan Blankers, 34 jaar, verklaart bij het getuigenverhoor voor de schepenbank op 23 december 1747, dat hij tijdens het gebeurde aan zijn weefgetouw zat te werken. Antonet,
30 jaar, zegt op dat moment aan de wieg te zitten. In de wieg ligt hun vierde kind Arnoldus, die op 24 november van dat jaar gedoopt is. 8)
Medegetuige is Catharina Joost Schepens, koopvrouw en volgens haar zeggen 54 of 55
jaar oud.

Notaris of schepenen
Notaris David Preesman is op 24 november 1746 benoemd te Oirschot. Gezien de omvang van zijn archief werd er slechts een enkele keer een beroep op hem gedaan. Zijn
korte verblijf te Oirschot gecombineerd met zijn geringe werk hier kan de oorzaak zijn
van zijn onbekendheid met de Oirschotse namen.
Typisch is wel dat de namen van de partijen en getuigen in de schepenbankakten geschreven worden zoals gebruikelijk is, terwijl er in de akte van Preesman sprake is van Antonet Haaskens, Peter Pape(n)(s) en Alixander Assouw.

De notariële akte
Hier volgt een transcriptie van de notariële akte van 26 juni 1747.
Compareerde voor mij D. Preesman, openbaar,
voor de Edel Mogende Rade en Souvaireijen Leenhove
van Brabant en Lande van Overmaze, notaris,
in 's-Gravenhage gecreêert en geadmitteerdt, tot Oirschot resideerende, en voor de getuijgen naar
genoemt: Hendrien Alemans, huijsvrouw
van Alixander Assouw, en Jan Blankers en
des selfs huijsvrouw Antonet Haaskes, woonende onder een dak. Welke verklaarde ter
requisitie van de heer Johan Bastiaan de Voo,
drossaert der vrij en heerlijkheid Oirschot,
waar en waaragtig te wezen den zelven gehoord
ende gesien hebben, dat op dinsdag den 30 mei
1747 des voormiddags aan 't woonhuijs van voornoemde
J. Blankers is gekoomen den persoon van
Peter Papen, meester bakker en winkelier, mede
alhier in Oirschot woonagtig, met een boos en opstinaat
gemoet, een stok off knippel in de hand.
Heeft tegens de eerste comparant gesegt: Henderien so naar U huijs en gij sult mij U casten opendoen off ik zal U Oirschot te kleijn
maken, want sij hebben mij gezegt dater
veel goed van mijn in U kasten is.
Op welke drijgementen seer gealtereert
sijnde geworden, genootsaakt is geworden
naar haar woningh te gaan. Dusverre de verklaring
(van) Jan Blankers en zijn huijsvrouw. Dat gemelde Peter
voornoemde Hendrien tot in haar woningh heeft
vervolgt, den eersten comparant
heeft doen openen (staande met gemelde
stok off knippel in de hand) twee kaste.
En de eerste door haar
Hendrien geopende zijnde, in het doorsoek e
een paar kouse in haar hand nam, zijnde
gebrijde halve wolle groene vrouwekousen,
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die in gemelde cast
leijden. Gemelde Peter Papen die met gewelt
uijt haar handt nam, seggende dat zijn
mijn kousen, off daar mag geen God voor mij
wezen. Dat gemelde P. Pape met die kousen
in sijn hand is weggegaan.
Dat sij eerste comparant hem P. Pape versoekende
haar kousen terug te geven off dat zij hem
voor dieff zoude aanspreeken. Waarop P. Papen
seggend: Indien gij een man waar, ik soude U anders leren.
Waarop de eerste comparant hem
P. Papens gevolgt heeft tot in zijn huijs, zeggende: Gaat met mij mede ik zal U toone
waar se gekogt zijn. Van daar vervolgens t'samen gegaan na Caatje Schepens, coopvrouw,
wonende mede alhier tot Oirschot. Ende kousen vertoont en gevraagt hebbende off die
kousen bij haar gekogt waren. Waerop Caatje
Schepens seggende: Zulke
off diergelijke kousen door haar man van
haar gekogt waren.
Waarop P. Papens sijde: Dan wil ik U kousen niet hebben, daar sijn se wederom.
Compareerde nog Caatje Scheepens,
de welke verklaarde sulke off diergelijke
kousen door de eerste comparant man gekogt
sijn geworden. Gevende voor reedenen van wetenschap,
ieder voor zoo verre de comparante als voor getuijgenisse gegeve
hebbe, wel bescheijdelijk te hebben gesien
en gehoort, vijders niet getuijgende. Presenteeren 't selve des noods met eede te sterken,
consenteerende hiervan gemaakt ende gelevert te werden. Acte in communi forma.
Aldus gedaan ende verleeden in de vrijheid
en heerlijkheid Oirschot op heeden den 26
junij 1747, ter presentie van Monsieur
D. van Houtum en Hendrik Besters als getuijgen.
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