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I.

DE SECRETARISSEN VAN OIRSCHOT 1462 - HEDEN
door J. Lijten
I 1462 - 1646

Het ambt van secretaris van Oirschot is al vele eeuwen oud, maar wij weten
niet precies hoeveel eeuwen, omdat bij de brand van de Oirschotse SintPetrus-kerk in 1462 practisch heel het archief van Oirschot verloren is gegaan.
Voor die tijd zal er al eeuwen lang een secretaris gefunctioneerd hebben, maar
over de persoon van deze secretarissen is ons niets bekend en over hun
functioneren weinig.
In afschrift is ons een redactie bekend van het Oirschotse gewoonterecht van 3
februari 1283. De oorspronkelijke tekst zal zeker door de toenmalige secretaris
zijn geredigeerd. Als we bedenken, hoe perfect het Oirschotse erfrecht - wat
de hoofdinhoud uitmaakt van dat gewoonterecht - in elkaar zat, moet er een
zeer lange traditie van gewoontevorming aan vooraf gegaan zijn. Als we
daarbij bedenken, dat dit oude gewoonterecht in een ordelijke redactie werd
geformuleerd, is het waarschijnlijk, dat reeds geruime tijd voor 1283 in
Oirschot een secretaris gefunctioneerd heeft.
Uit de veertiende en de vijftiende eeuw zijn meerdere schepenakten van
Oirschot in originali of in afschrift bewaard. Daarbij zijn meerdere schrijfhanden te onderscheiden. De namen van de secretarissen en de perioden van hun
functioneren zijn echter niet bekend.
Wanneer de Oirschotse schepenen begonnen zijn met het uitgeven van
schepenakten, is ons evenmin bekend. In een opwinning van 1542.06.20 wordt
terugverwezen naar een Oirschotse (en een Boxtelse) schepenakte van 1
januari 1308.' Het is echter heel goed mogelijk, dat de Oirschotse schepenen
reeds lang voor die datum schepenakten hebben uitgevaardigd en dus een
secretaris in dienst hadden. Deze secretaris zal reeds in een vroeg stadium een
schepenprotocol hebben bijgehouden. De schepenprotocollen van voor 1463
zijn echter allemaal verloren gegaan bij de brand van de Sint-Petrus-kerk in
1462. Er is echter bekend, dat secretaris Henrick van Esch vóór 1462 een afschrift gaf uit het schepenprotocol van 1383.2) Hij is de oudste ons bekende
Oirschotse secretaris.
Van enige bemoeienis van de hertog of de plaatselijke heer met de benoeming
van de secretaris is ons vóór 1509 niets bekend. Mogelijk is het tot die tijd
een interne Oirschotse zaak geweest.
De heerlijke bemoeienis met de benoeming van de secretaris heeft nogal eens
tot moeilijkheden geleid. Wij zullen die bemoeienissen behandelen bij de chronologische lijst van de secretarissen ten tijde dat zij zich hebben afgespeeld.

Henrick Jan Jacobs van Esch 1462 - 1488
Deze oudstbekende secretaris van Oirschot was priester. Hij is herhaaldelijk
verward met zijn oomzegger en naamgenoot, Henrick Jacob Jan Jacobs van
Esch, die ook priester was en aan wie door Frenken en in navolging van hem
door A. van Esch het secretariaat van Oirschot foutief wordt toegeschreven.3)
Henrick van Esch had de gewoonte om dikwijls onder de minuten te schrijven
'actum apud me Esch'.4) Vele akten zullen dus te zijnen huize gepasseerd zijn.
Oirschot had toen nog geen raadhuis. Ook had hij de gewoonte om soms,
vermoedelijk na het ingrosseren van de akte, zijn naam 'Esch' door de minuut
te schrijven. Het laatst vonden wij deze gewoonte toegepast op 31 januari
1488.5) Het is duidelijk dat in die jaren zijn hand onzekerder en onduidelijker
werd, vermoedelijk een gevolg van zijn oude dag.
In het voorjaar van 1488 verschijnt dan ook een andere hand in het protocol,
die van zijn opvolger Cornelis Smeeds, die steeds veelvuldiger voorkomt,
terwijl de hand van Henrick van Esch geleidelijk verdwijnt. Cornelis Smeeds
zal dus door Henrick van Esch aangetrokken zijn als zijn klerk, die langzamerhand het leeuwendeel van het secretariaatswerk vervulde. Bij het begin van de
maand augustus is aangetekend; 'Anno LXXXVIII mense augusti' en worden
de namen van de dan fungerende schepenen vermeld. Na die datum speurden
we de hand van Henrick van Esch niet meer. Het lijkt daarom waarschijnlijk,
dat hij in de zomer van 1488 gestorven is en per 1 augustus door Cornelis
Smeeds is opgevolgd.
Cornelis Smeeds 1488 - 1525

De vader van Cornelis Smeeds, Jan Janszoon Smeeds, ook wel 'Jannes'
genoemd, was een belangrijke persoonlijkheid geweest in Oirschot. Hij was
H.Geestmeester van 1425 tot 1437 en in 1428 tevens kapelmeester van de
Mariakerk.7 Hij was regelmatig schepen geweest van 1421 tot 1458, vele jaren
als tweede in rangorde. Na het overlijden van zijn vrouw was hij op zijn oude
dag nog priester geworden. Nu wordt een priester in de Oirschotse archieven
vrij consequent betiteld als 'heer', zodat wij enkele malen de aanvankelijk
enigszins bevreemdende omschrijving tegenkwamen 'Cornelis Smeeds wittige
zone wilneer heren Jan Smeeds'.8)
Ook Cornelis is in Oirschot een man met gezag geweest voor inwoners en
personen buiten Oirschot. Zo trad hij zeer dikwijls op als procureur of momber
voor weduwen en jonge vrouwen,9) als gasthuismeester," als vertegenwoordiger van het kapittel,") als procureur voor kanunnik Werner van Merode,12)
maar ook voor personen en instanties van buiten Oirschot: als procureur voor
Adam Roempot uit 's-Hertogenbosch, n) als rentmeester voor de abt van
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Beme") en voor ridder Jan van Elderen.'
Wij vonden hem enkele malen uitdrukkelijk vermeld als 'onsen secretaris',16)
18)
als notaris en secretaris,')) en als 'Cornelis den clerck'. Vermoedelijk hadden
alle secretarissen van Oirschot de bevoegdheid van notaris. Deze bevoegdheid
wordt slechts bij uitzondering in het schepenprotocol vermeld, maar juist bij
Cornelis Smeeds komt het nogal eens voor.I9) Wij dienen er rekening mee te
houden, dat in Oirschot verscheidene personen de bevoegdheid van notaris
hadden, meest geestelijken, maar dat deze bevoegdheid door velen van hen
slechts zelden of nooit werd uitgeoefend. De bevoegdheid van notaris, die vrij
gemakkelijk te verkrijgen was, bracht in de verste verte geen kostwinning mee,
maar was veelal een eerste stap op de weg naar een carrière in een administratieve functie.
De warrige toestand vanaf 1509
De pogingen van Karel V en degenen die aanvankelijk het bewind voor hem
voerden, om de Nederlanden onder één hoofd te verenigen, kostten veel geld.
Om aan dat geld te komen zijn er twijfelachtige kunstgrepen uitgevoerd. Zo
kwam men op het idee om verschillende ambten te gaan verpachten. In dit
kader zal ook het secretariaat van de acht banken in Kempenland (de hertogsdorpen waarvan de hertog tevens heer was) verpacht zijn.20) De meest wezenlijke, zij het schaarse, informatie daarover vonden we in het schepenprotocol
van de oude bank van Oerle. Uit een aantekening daarin blijkt, dat vanaf 1
oktober 1509 tot 30 september 1512 Jaspar van Esch met Cornelis Smeeds het
secretariaat van de oude bank van Oerle bediend hebben en vanaf 1 oktober
1512 Wouter Knyf uit Waalre samen met Cornelis Smeeds, die ieder een
protocol bijhielden.21) (Zie bijlage I) Dat zij niet alleen het secretariaat van de
oude bank van Oerle gepacht hadden maar van de acht banken, concluderen
we uit het volgende. In Oirschot verschijnt per 1 oktober 1509 ook een tweede
protocol van een andere hand.22) Verder vonden we een afrekening tussen
Cornelis Smeeds en Jaspar van Esch over de periode van 1 oktober tot 25
december 1509,2) en tussen deze beide personen over akten gepasseerd in
Oirschot, de Beerzen en Oerle over 151124) en over de periode van 1 oktober
1512 tot 1 oktober 1513.25) Daarnaast komt in het protocol van de oude bank
van Oerle een akte voor d.d. 1513.09.28, waarbij Henrick Heythofs 'het
secretarisscap van Loemel' voor 3 jaar, van 1 oktober 1513 tot 30 september
1516, pacht van 'Wouteren Knyf secretarius van Kemppellant'.26) (Zie bijlage
II)
Hoelang deze ongezonde toestand geduurd heeft, is ons niet met zekerheid
gebleken. Hij is echter duidelijk zeer nadelig geweest voor de administratie
van Kempenland. Ons tot Oirschot beperkend zien we over de jaren 1509
(vanaf 1 oktober) 1510 t/m 1513 twee schepenprotocollen, die later samen zijn
ingebonden, maar om verschillende redenen zeer warrig zijn geworden. Jaspar

van Esch, ofschoon hij ook de bevoegdheid van notaris bezat,') schreef vrij
slordig en ook de redactie van zijn akten was niet feilloos. Cornelis Smeeds,
die zeker zeer bekwaam was en tot 1509 keurig werkte, begon blijkbaar
gehaaster en slordiger te worden. Vermoedelijk hebben Cornelis Smeeds en
Jaspar van Esch van 1509 tot 1512 de drie secretariaten van Oirschot, de
Beerzen en Oerle zelf bijgehouden. Bovendien moesten zij zorgen, dat de
secretariaten van de zuidelijke banken functioneerden. Ofschoon Jaspar van
Esch na 1512 niet meer optrad als medepachter van de secretariaten van de
acht banken, heeft hij in Oirschot nog als pachter in tweede instantie gefunctioneerd. De Oirschotse schepenprotocollen van 1514 t/m 1517 en 1520 zijn
niet bewaard. Er blijft daarom een zekere vaagheid.
Jaspar van Esch 1509 - 1521
Het einde van het functioneren van Jaspar van Esch als tweede secretaris in
Oirschot naast Cornelis Smeeds is niet nauwkeurig te traceren. Het jaartal
1521 baseren wij op een ondertekening in het protocol van dat jaar van zijn
hand.Is)
IIij was een natuurlijke zoon van de priester en notaris Henrick Jacobs van
Esch.29) Na zijn aftreden als tweede secretaris was hij vanaf 1524 regelmatig
om de drie jaar schepen en vanaf 1536 tot zijn dood op 23 december 1554
president-schepen.30) Mogelijk was hij een goed bestuurder, maar de akten die
hij meermalen in minuut opschreef bij afwezigheid van de secretaris, zijn als
vroeger gekenmerkt door schriftelijke en redactionele slordigheid.
T(heodericus?) Hoppenbrouwers 1525
Van deze tweede secretaris naast Cornelis Smeeds is ons
slechts één vermelding bekend. In 1525 tekent hij een akte als 'clericus iuratus
scabinorum de mandato Comelii', waarbij zijn handtekening vergezeld is van
het klein notaristeken.31) Mogelijk heeft hij vanaf 1522 als tweede secretaris
gefunctioneerd.
Het einde van het functioneren van Cornelis Smeeds
Wanneer we uitgaan van het feit, dat vader Jan Smeeds reeds in 1421 schepen
was, ligt het in de lijn om te veronderstellen, dat Cornelis Smeeds een respectabele leeftijd bereikt heeft van over de negentig. Hij zal dan tot boven de
zeventigjarige leeftijd gefunctioneerd hebben als secretaris. We zijn wel niet
absoluut zeker van het einde van zijn ambtelijke loopbaan, maar vonden geen
aanwijzingen, dat hij na 1525 nog als secretaris is opgetreden. Wel vonden we
nog akten van zijn hand in latere protocollen, maar deze waren dan 'aangebracht door de schepenen-getuigen', voor wie Cornelis Smeeds als particulier

32)

persoon de akte had geredigeerd zoals in 1527 en in 1529, toen hij zijn huis
)
overdroeg aan zijn dochter Metken en haar kinderen."
Hij heeft nog tot 1538 gefunctioneerd als rentmeester van het Sint-Jorisgasthuis, dat onder zijn meer dan veertigjarig rentmeesterschap zijn glorietijd
heeft beleefd. Vermoedelijk is in zijn ouderdom het een en ander van de
administratie blijven liggen, met name het innen van achterstallige pachten.
Daardoor heeft hij op zijn oude dag nog moeilijkheden gehad met Ricald V
van Merode, die als heer van Oirschot en tegelijk kanunnik het bestuur van het
34)
gasthuis aan zich trok.
Wij hebben het vermoeden, dat aan de verpachting der secretariaten van de
acht banken van Kempenland en bloc rond 1525 een einde is gekomen. Er zal
van alle kanten protest zijn binnengekomen in Brussel, omdat meerdere
secretarissen enerzijds niet bekwaam en anderzijds veel te weinig beschikbaar
waren. De verpachting door de hertogelijke rekenkamer van het secretariaat
van Oirschot, waartoe wij ons zullen beperken, is echter nog geruime tijd
doorgegaan (en vermoedelijk ook het verpachten van de secretariaten der
andere banken afzonderlijk).
Jan Rutgers Janszoon van Kerckoerle 1525 - 1544
Zoals de naamsaanduiding te verstaan geeft, was hij een zoon van Rutger
Janszoon van Kerckoerle. Zijn moeder was Maria dochter van Thomas jr. van
der Ameyden, de jongste broer van de bekende Daniel van der Ameyden.25) De
begindatum van zijn functie geeft enige moeilijkheid. Er is immers een
uittreksel van de rekening der achtmannen over het jaar 1525, waarin wordt
gezegd, dat hij niet enkel de rekening over 1525 .gemaecke heeft maar ook
'dese twee voirlede jairen gedient heefe.36) Nu is het mogelijk, dat de rekening
over 1525 (lees Pinksteren 1525 tot Pinksteren 1526) pas in 1527 werd
opgemaakt. In dat geval hoeven we een fungeren vóór 1525 niet aan te nemen.
In het betreffende stuk wordt ook een vergelijkbaar uittreksel gegeven uit de
rekening over 1526. De genoteerde bedragen lijken betalingen voor het
uitschrijven der rekeningen, hetgeen per geschreven bladzijde berekend werd,
wat het verschil kan verklaren tussen 51 stuiver 1 oort in 1525 en 45 stuiver in
1526. Het afschrift zal veel later (ca. 1630) gemaakt zijn om aan te tonen, dat
de secretaris het voorrecht had om de dorpsrekeningen te schrijven.
Enkele malen vonden we zijn naam en functie uitdrukkelijk vermeld. Bij een
zoen-civiel betreffende het Sint-Joris-gasthuis d.d. 1526.01.22 tekent 'Jan
Rutgers Janssoen secretarius in Oirschoe.") Ook het titelblad van het protocol
van 1528 vermeldt zijn naam en kwaliteit.38) Zoals gebruikelijk had hij ook de
bevoegdheid van notaris.39) Hij heeft de dorpsadministratie keurig bijgehouden,
maar er kwam een kink in de kabel. De hand van Jan Rutgers van Kerckoerle
loopt in het protocol door tot en met februari 1544. De maanden januari en

februari van dat jaar zijn gebonden achter het protocol van 1543. Daarna
komen er drie jaren van chaos in het Oirschotse schepenprotocol.
Joost Gevers 1544 - 1547
De man die verantwoordelijk is voor de driejarige chaos in het Oirschotse
schepenprotocol, is Joost Gevers of Govaerts, die erin geslaagd is, vermoedelijk door een hoger bod, het Oirschotse secretariaat voor drie jaar van de
rekenkamer te pachten. Hij had geen enkel begrip van ordelijk werken en was
blijkbaar niet bekwaam om diverse akten juist op te stellen. Bovendien moet
hij zeer slordig geweest zijn, wat niet alleen is af te leiden uit wat zijn
protocol moet heten, dat dikwijls is samengeflanst uit losse onderdelen, maar
ook uit een aantekening in het protocol van zijn opvolger in 1547, waar we
genoteerd vinden, dat Joost Gevaerts die het vorig jaar secretaris was, een
bepaalde akte niet kon vinden." In de schepenprotocollen van die drie jaren
zijn meerdere stukken later ingevoegd, zoals ze onder zijn opvolgers zijn
aangebracht door de schepenen, die er getuigen over waren, of door de
partijen. Meerdere akten zijn blijkbaar foutief opgemaakt en moesten door de
opvolgers gecorrigeerd worden, zoals we kunnen lezen uit hun notities» )
Er zullen vanuit Oirschot felle protesten gegaan zijn naar de rekenkamer in
Brussel, maar aangezien ambtenaren zich niet kunnen vergissen, heeft Joost
Gevers zijn termijn van drie jaar kunnen uitdienen en kon de vorige bekwame
secretaris slechts terugkeren door na drie jaar een (hoger?) bod te doen voor
de pacht van het Oirschotse secretariaat.
Jan Rutgers Janszoon van Kerckoerle (voor de tweede maal) 1547 - 1551
Ofschoon Jan Rutgers van Kerckoerle pas per 1 maart 1547 voor de tweede
maal als secretaris in dienst getreden zal zijn, heeft hij in zijn schepenprotocol
van 1547 nog verscheidene akten van de maanden januari en februari geminuteerd, onder andere de akte van borgstelling d.d. 1547.02.01 voor de betaling
door hemzelf van de jaarlijks pacht van 7 Karolusgulden voor het Oirschotse
secretariaat tot 1 oktober 1553.42) (Zie bijlage III)
Hij heeft echter de bedoelde periode niet af kunnen maken, want eind oktober
of begin november 1551 is hij overleden. De laatste akte van zijn hand is van
8 oktober 1551 en nog met de gebruikelijke krachtige en duidelijke hand
geschreven») Zijn opvolger memoreert de dood van zijn voorganger op het
titelblad van zijn protocol.")
Roeland van der Ameyden 1551 - 1561
Roeland was een zoon van Peter Anthonissen van der Ameyden en Josina
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)
Jansdochter van der Heyden:' Hij had aan de Leuvense universiteit gestudeerd, waar hij d.d. 1539.08.27 werd geïmmatriculeerd als 'Roelandus Vermeydere', maar er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent het behalen van een
tite1.46) Uit het Oirschotse archief blijkt niet, dat hij ooit een titel gevoerd heeft,
wat overigens niet inhoudt, dat hij die niet behaald had. Als zeldzame uitzondering is de originele akte van zijn benoeming door de rekenkamer te Brussel
bewaard gebleven in het Oirschotse archief. Per 12 november 1551 werd hij
)
benoemd en precies een week later beëdigd." (Zie bijlage IV) Zoals te doen
gebruikelijk was de benoeming voor een bepaalde tijd, 9 jaar ingaande 1
oktober 1551, waardoor de rekenkamer de kans openliet voor een later hoger
bod van een eventuele concurrent. Hier kwam echter een geheel andere kink in
de kabel.

treerd staat als arm.50)
Ofschoon er geen aanwijzingen zijn, dat deze secretaris onbekwaam was of
onjuist gehandeld heeft, zal hij toch niet de sympathie van de Oirschotse
bevolking ondervonden hebben, die zijn vader genoten had. Hij zal min of
meer als een onderkruiper gezien zijn. Hij is later, van 1577 tot 1579, nog
schout van Oirschot geweest en ook in die kwaliteit heeft hij vermoedelijk niet
goed kunnen voldoen» )

De politieke situatie rond 1561
Ricald V sinds 1533 heer van Oirschot en sinds 1538 als heer en kanunnik in
Oirschot residerende, had in 1559 de hertogelijke helft van de heerlijkheid
Oirschot voor bijna 6000 gulden in pand weten te verkrijgen, maar toen hij
eind 1559 stierf, bestreed zijn broer Henrick I van Merode de wettigheid van
zijn huwelijk en zijn testament, waarin hij Oirschot naliet aan zijn oudste
zoon, Ricald VI.
Ricald V had tijdens zijn kanonikaat meerdere onwettige kinderen verwekt bij
zijn huishoudster, Geertruyd de Crom. Deze had hij in 1550 laten wettigen en
in 1556 had hij afstand gedaan van zijn kanonikaat en was hij met Geertruyd
getrouwd. Hoewel dus de argumenten van Henrick I niet steekhoudend waren,
heeft het proces voor de Raad van Brabant geduurd van 1559 tot 1567.
Henrick I zal daarbij betoogd hebben, dat het dorpsbestuur van Oirschot op de
hand van zijn neef was, waarin hij zeker gelijk had, en op die titel hebben
weten te bereiken, dat de Raad van Brabant, hangende de procedure, de
heerlijke rechten ging uitoefenen voor de twistende partijen. Op die titel
werden door de Raad van Brabant de fungerende schout, schepenen en
8)
secretaris ontslagen en nieuwe benoemd 4
Rutger Janszoon van Kerckoerle 1561 - 1567
Per 9 januari 1561 werd Rutger Janszoon van Kerckoerle, een zoon van Jan
Rutgerszoon van Kerckoerle die secretaris was van 1525 tot 1544 en van 1547
)
tot 1551, 'van hoger hant' tot secretaris benoemd."
Het is verleidelijk om te veronderstellen, dat hij de Rutgerus Joannis is, die
d.d. 1564.08.31 in Leuven werd geïmmatriculeerd, aangezien de naam van
Kerckoerle ook in Oirschot dikwijls werd weggelaten, maar er zijn twee
bezwaren tegen deze veronderstelling: dat hij als fungerend secretaris zou zijn
gaan studeren zonder dat daar in Oirschot iets van blijkt en dat hij geregis-

Roeland van der Ameyden (voor de tweede maal) 1567 - 1584
De lange duur van het proces tussen Henrick I van Merode en de weduwe van
Ricald V zal in Oirschot zeker met spanning gevolgd zijn. Hoewel het uitoefenen van de heerlijke rechten door de Raad van Brabant niet ten nadele van
Oirschot geweest zal zijn, was die raad voor Oirschot toch een onpersoonlijke
en ver verwijderde ambtelijke instantie, terwijl de weduwe als geboren en
getogen Oirschotse met uitgebreide familierelaties en ook haar kinderen, die
allemaal in Oirschot waren geboren en opgegroeid, als eigen-Oirschots werden
beschouwd. Het zal voor Oirschot dan ook een opluchting geweest zijn, toen
het proces eindelijk te hunnen gunste werd uitgesproken. Iets daarvan is te
beluisteren in het opschrift, waarmee Roeland van der Ameyden zijn nieuw
protocol begint: 'In den Gods naeme. Op huyden den derden dach meert in den
jaere Ons Heeren duysent vyffhondert seven ende sestich, soe syn vanwegen
der weduwe met haeren kinderen wylen heeren Rycalts van Merode, heeren tot
Oirschot, Beeck etc., binnen Oirschot geset tot wethouderen dese nabeschreven
persoenen, diewelcke elck respective den behoerlycken eedt hebben ten
voernoemden daege gedaen (volgen de namen van schout Karel van Vlierden
en zeven schepenen) ende ic als secretaris.
Laus Deo semper et ubique locorum
per omnia secula seculorum. Amen'
(Lof aan God altijd en overal door alle eeuwen der eeuwen. Amen)
Naast de rij van schout en schepenen staat de naam van jonker Lodewijk van
der Linden. Ten overstaan van hem als vertegenwoordiger der weduwe
en
52
voogd der kinderen zullen schout, schepenen en secretaris beëdigd zijn.
Roeland van der Ameyden heeft gefunctioneerd tot 21 april 1584, in welk jaar
hij in oktober gestorven is.53) Op het einde van zijn leven zijn er moeilijkheden
geweest betreffende de heerlijkheid, waarvan de reden ons ontgaat. In januari
1582, 1583 en 1584 zijn de schepenen benoemd 'by commissie ons heeren des
conincs' en 'vanwege de coniclycke majesteyt'.54) Ook secretaris Roeland van
der Ameyden blijkt in die jaren door 'de coninclycke majesteyt' in zijn functie
gecontinueerd te zijn en dient in 1583 nogmaals een rekest in bij de kanselier
van de Raad van Brabant om in zijn functie gehandhaafd te worden.55) Daarin
wordt ook gememoreerd, dat 'deselve heerlicheyt is gehouden geweest voer

12
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geconfisqueert', waarvan de reden niet genoemd wordt. Wij vermoeden, dat er
vanwege de familie van Merode weer een procedure was aangespannen.

Oirschot was hij, zoals vermoedelijk reeds een eeuw lang zijn voorgangers,
griffier van het kwartier Kempenland en secretaris van de vergadering der vier
kwartieren." In zijn schepenprotocol hield hij ook diverse aantekeningen bij,
die in de beginfase van Campinia gepubliceerd zijn onder de naam 'Jaarkronieken van Aert Sgraets'. Hij schreef echter zeer snel en met veel afkortingen,
zodat het dikwijls niet eenvoudig is zijn handschrift te ontcijferen en deze
Jaarkronieken dan ook verre van foutloos gepubliceerd zijn.
Van zijn hand is het Register van Dooren - van Baar, dat hij vermoedelijk
begon voordat hij secretaris werd, want het begingedeelte bevat hoofdzakelijk
afschriften, die voor zijn functie als kapittelnotaris van belang waren. Later
heeft hij er een zeer groot aantal akten in afgeschreven, die van belang waren
voor het bestuur en de rechtspraak van Oirschot, Kempenland en de Meierij.
Meerdere belangrijke documenten zijn enkel uit dit register bekend, zoals de
dingtale van Oirschot, een historisch gegeven waar slechts weinige plaatsen
over beschikken:10)
Aert Sgraets stierf in de nacht van dinsdag 25 september 1601.71) Kort na zijn
dood verscheen Floris van Merode, die voor zijn vrouw Maria van Merode de
heerlijke rechten uitoefende, en legde beslag op de onder hem berustende
bescheiden, waarvan een inventaris werd opgemaakt, waarin onder meer
vermeld worden zijn protocol als kapittelnotaris en meerdere bescheiden
aangaande het kwartier Kempenland en de vergadering der vier kwartieren.72)

Goyaert van Engelant 1584
Mogelijk is ziekte van Roeland van der Ameyden voor de Raad van Brabant
aanleiding geweest om een nieuwe secretaris te benoemen. Blijkens het rekest
van Roeland van der Ameyden waren raadsheer van Breugel" en Jan Splinter
van Vooren te 's-Hertogenbosch als commissarissen aangesteld door de Raad
van Brabant, van wie de laatste vermoedelijk in feite de taak waarnam sa>
Goyaert van Engelant werd als secretaris van Oirschot benoemd en kreeg d.d.
1584.06.12 verlof van de Raad van Brabant, om niet zelf de functie waar te
nemen maar Aert Sgraets als zijn vervanger aan te stellen, welke aanstelling
d.d. 1584.06.14 door Goyaert van Engelant getekend werd, waarna Aert
Sgraets op dezelfde dag beëdigd werd."
Goyaert van Engelant werd in 1587 schepen van 's-Hertogenbosch, welke
functie hij regelmatig vervulde tot 1606.60) Na het overlijden van zijn vrouw,
Zeeuwken dochter van Lambert Vastards, werd hij priester en maakte de
stichting van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch mogelijk."
Aert Anthoniszoon Sgraets 1584 - 1601
Hoelang Aert Sgraets heeft waargenomen voor Goyaert van Engelant is niet
duidelijk, maar het zal niet lang geweest zijn. D.d. 1584.11.08 werd hij door
het dorpsbestuur gemachtigd om met een schepen een lening te sluiten ten bate
van het corpus. Bij die gelegenheid werd het epitheton 'secretaris' doorgehaald
en veranderd in 'clerck'.62) Bij de aanstelling van de regenten voor de jaren
1585 en 1586 wordt hij echter wel 'secretaris' genoemd, terwijl er dan ook
geen aantekening meer verschijnt, dat de schepenen van hoger hand benoemd
werden." De moeilijkheden zullen dus eind 1584 zijn opgelost, zodat schout,
schepenen en secretaris weer door de plaatselijke heer, Ricald VI van Merode,
die toen alleen-heer was, benoemd zullen zijn.
Aert Sgraets vonden we in 1576 vermeld als koster64) en zoals reeds gememoreerd als klerk van zijn voorganger. Hij was voor de eerste maal gehuwd
met Catharyne van Gestel, dochter van Marcelis Janszoon van Gestel ook
genaamd van der Loo, bij wie hij twee dochters had, die in 1593 meerderjarig
67)
waren,66) en voor de tweede maal met Judith Andriesdochter van Ercke1, bij
wie hij in 1593 ook kinderen had, zodat hij op 13 april van dat jaar een
regeling trof aangaande de verdeling van zijn nalatenschap tussen zijn voor- en
nakinderen.68)
Aert Sgraets moet enorm veel werk verzet hebben. Hij was, vermoedelijk
reeds voordat hij secretaris werd, kapittelnotaris en naast secretaris van

A. Huybregts 1601 - 1605
De naam van deze secretaris is ons enkel bekend uit een authentiek afschrift
uit het jaar 1602, waarin hij zichzelf noemt 'gesworen schepenclerck van
Oirschot' . In afwijking van de gewoonte der Oirschotse secretarissen noteerde hij aan het begin van een jaarprotocol niet de namen der schepenen. Enkel
bij het begin van het jaar 1604 vonden we de namen der schepenen aangetekend, maar dit is kennelijk achteraf geschied door de hand van zijn opvolger.74)
Ook in de later toegevoegde marginale notities in het protocol, die door de
secretarissen meestal getekend werden, vonden we nergens zijn handtekening
of zelfs zijn paraaf. Zijn persoon is ons totaal onbekend. De schepenprotocollen van zijn hand zijn geen voorbeeld van accuraat en zorgvuldig werken,
maar tonen geen uitdrukkelijk blijk van onbekwaamheid.
De laatste akten van zijn hand dateren van 6 april 1605.75) Van februari en
maart daaraan voorafgaande vonden we slechts enkele akten. Na de laatste
akten van zijn hand zijn met de hand van zijn opvolger nog meerdere akten
van de maanden februari, maart en april ingeschreven, die door de schepenen
waren aangebracht.76)
73)

Jeronimus van Ketst 1605 - 1618
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Als we letten op de verklaring, die Jeronimus van Ketst als notaris tekende
77)
d.d. 1605.12.21, is A. Huybregts geen secretaris geweest. Wij kunnen er niet
anders in lezen dan dat het secretariaat van Oirschot van 1601 tot 1605
'gevaceerd' heeft. Huybregts, die mogelijk reeds klerk was onder Aert Sgraets,
zou dan slechts hebben waargenomen. Floris van Merode die als (waarnemend
voor zijn vrouw Maria) alleen-heer van Oirschot de secretaris diende te
benoemen, schepte er blijkbaar genoegen in om dergelijke verwarrende
situaties te creëren. Wij hebben Huybregts in de lijst opgenomen, omdat hij
ongeveer vier jaar de functie heeft waargenomen, terwijl deze vacant was en
er geen reden was om geen secretaris te benoemen.
Wanneer Jeronimus van Ketst is benoemd, beëdigd of in functie getreden, is
ons niet bekend. Wel weten we, dat hij per 1605.12.21 reeds enige tijd in
functie was, want hij had van Floris van Merode al 'diversche bevelen' gehad,
om de documenten, die Floris op huis ten Berg 'in bewaringe hadde genomen'
'in de secretarie oft in mynen (v. Ketst) behoudt te halen', hetgeen van Ketst
had uitgesteld 'door faulte van plaetsche om die te laten'. Daarom had Floris
eerst een partij laten brengen 'met eenen maelsack toebehorende den voorschreven heere ende de resterende op huyden date deses (1605.12.21) in een
besloten kiste door Jordaen van Gorop, die my heeft verdun, dat zynen heere
ende meester daeraff de bewaringe egheensins langer en begeerden'!
Ofschoon in de inventaris, die werd opgemaakt d.d. 1601.10.07, toen Floris het
archief van Aert Sgraets in beslag nam,78) slechts bij enkele nummers vermeld
wordt, dat ze door Floris in bewaring zijn genomen, moet hij dus alles of bijna
alles hebben meegenomen en ongeveer vier jaar onder zich hebben gehouden,
om ze daarna zonder enige mogelijkheid van verificatie te laten terugbezorgen.
Er is dus geen enkele garantie, dat alle stukken zijn teruggekomen en in feite
ontbreken in het huidige archief meerdere nummers, die in de inventaris staan
genoteerd. Vermoedelijk heeft Jeronimus van Ketst om zich enigszins in te
dekken tegen de gevolgen van het absoluut willekeurig optreden van Floris,
zijn notariële verklaring opgesteld.
Als Bosschenaar zal Jeronimus van Ketst toch al niet erg accept zijn geweest
bij de Oirschotse bevolking en bovendien was hij zo gebonden aan Floris, die
hem op elk moment kon ontslaan, dat hij terecht als diens stroman beschouwd
werd.

huwelijk met Floris van Merode uit de tak Rummen (1596) veranderde de
situatie ten ongunste. Tijdens het leven van Maria zal Floris nog enigszins
getemperd zijn, maar na haar dood (1606) bleven de moeilijkheden zich
opstapelen. Oirschot kende Floris intussen en na de dood van Maria bracht het
3000 gulden bij elkaar als een bijdrage van ruim de helft van de pandsom, om
de aartshertogen de lossing van hun verpande helft van de heerlijkheid
mogelijk te maken. Door een misverstand aan hertogelijke zijde en intriges van
zijn kant kon Floris de hertogelijke helft nog voor 12 jaar in pand houden.
Oirschot bracht toen ook nog het restant van de totale pandsom bijeen en liet
in een akte d.d. 1614.11.24 de lossing per 1618 vastleggen.79) In deze akte
kreeg Oirschot onder andere het privilege om bij een vacature voor het ambt
van secretaris en vorster een bindende voordracht van telkens drie personen te
doen, uit wie de hertog een kandidaat zou benoemen.

De moeilijkheden met Floris en de lossing der halve heerlijkheid
De verkrijging in pandschap van de hertogelijke helft der heerlijkheid Oirschot
door Ricald V, waardoor deze alleen-heer werd, heeft tijdens diens (nog zeer
korte) leven en dat van diens oudste zoon, Ricald VI, nooit moeilijkheden
gegeven. Anders werd dit onder diens jongste broer Henrick II, wiens heerlijk
bewind gelukkig slechts kort duurde (1587 - 1591). Ook het bewind van hun
zuster Maria (1591 - 1606) gaf aanvankelijk geen moeilijkheden, maar haar

In zijn laatste jaren speelde Jeronimus van Kelst een dubieuze rol. Hij werd
door de schepenen niet vertrouwd. Hun besluiten in verband met de voorbereiding van de lossing lieten zij niet registreren door hun secretaris maar door
diens klerk, Jan de Metser, geboren en getogen Oirschotenaar, in zijn kwaliteit
als notaris.
Bij de effectuering van de lossing in 1618 eindigde het mandaat van Jeronimus
van Kelst en werd Jan de Metser door de aartshertogen benoemd tot secretaris.
Jan Willemszoon de Metser 1618 - 1626
liet lag voor de hand, dat Jan de Metser, die het leeuwendeel had verzet van
het werk ter voorbereiding van de lossing der hertogelijke helft van de
heerlijkheid, door de aartshertogen tot secretaris werd benoemd. Hij was zoals
meerdere van zijn voorgangers kapittelnotaris en een zeer bekwaam man.
Naast kapittelnotaris was hij als opvolger van zijn vader, Willem, ook rentmeester van het kapittel, in welke kwaliteit hij nog posthuum in 1664 gememoreerd wordt.")
Mij was gehuwd met Aleyd Toirkens. In het schepenprotocol van 1623 tekende
hij de geboorte aan van vijf kinderen, lopend van 1614 tot 1622.81) Zijn oudste
zoon, Willem, die in Leuven gestudeerd had, werd pastoor in Leefdaal, zijn
kleinzoon Jan, die eveneens in Leuven studeerde, pastoor te Overwinden en
diens broer, Hendrick, hofschoenmaker van koning Lodewijk XIV te Parijs.82)
Jan heeft echter zijn kinderen niet lang zien opgroeien, want hij stierf vrij jong
in 1626.
Gerard Andrieszoon Goossens 1626 - 1646
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Voor hij in 1626 secretaris werd in Oirschot, was Gerard Goossens secretaris
van Liempde." Hij is door de hertog benoemd per 7 maart 1626, voordat er
op 9 maart 1626 een voordracht van drie kandidaten vanuit Oirschot in Brussel
was gearriveerd. Ofschoon er geen enkele aanwijzing is, dat Oirschot bezwaren zou hebben gehad tegen Gerard Goossens en hij zelfs een der voorgedragen kandidaten was, werd bij de Raad van Brabant onmiddellijk een protest
ingediend tegen deze schending van het Oirschotse privilege, waarop de Raad
van Brabant de fout erkende en het privilege van Oirschot bevestigde." Zie
bijlage V. Tot meerdere zekerheid had Oirschot het octrooi laten registreren bij
de rekenkamer d.d. 1626.02.23,851 dus nog voor Jan de Metser overleden was
(5 maart), zodat de als excuus aangehaalde 'onoplettendheid' van Brussel
enigszins vreemd aandoet en alleen te verklaren zou zijn uit het naast elkaar
werken van meerdere ambtelijke instanties of personen.
Gerard Goossens was een zoon van Andries Gerits Goossens, die kerkmeester
was in 1628.861 Gerard was tweemaal gehuwd, de eerste keer met Catharina
Conincx, bij wie hij acht kinderen had, en de tweede maal met Maria de
Leeuw, van wie hij een dochter had, Anna," die trouwde met Wouter Martens
van Elmpt.88) Twee van zijn zonen studeerden in Leuven, in 1637 Leon, de
oudste, die priester werd, en in 1648 Jan, welke laatste blijkbaar niet meer
leefde in 1651.89)
Gerard Goossens heeft een enorme hoeveelheid werk verzet voor Oirschot, het
kwartier en de Meierij. Hij schreef kennelijk uiterst snel, zodat zijn handschrift
soms zeer moeilijk te ontcijferen is. Mogelijk heeft hij veeltijds wel een klerk
in dienst gehad, doch wij vonden slechts het spoor van één 'gelast schrijver'
voor de schepenen in 1643, Dirck Lambrechts van Mulbracht."
In de hectische retorsietijd na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 was hij de
verbindingsfiguur in de leidende groep van het verzet tegen de staatse aanspraken op de hele Meierij, bestaande naast hem uit Franchois Prouveur,
schout van Kempenland, jonker Marcus van Gerwen, schout van Peelland, Jan
Peynenburg, secretaris van Oisterwijk en het gelijknamige kwartier, en Jan
Baptista Leyten, stadhouder van Eindhoven. Vooral door zijn ijveren zijn de
bestuurlijke privileges van het kwartier Kempenland door de Staten Generaal
9 )
erkend en vastgelegd in het reglement van het kwartier d.d. 1641.07.31. ' Hij
heeft meerdere processen moeten doorstaan en is meermalen gevangen
gehouden 921 Hij was de centrale figuur in de onderhandelingen, die beurtelings
met Brussel en 's-Gravenhage gevoerd moesten worden, waarheen hij herhaaldelijk op en neer reisde. Op de reis naar 's-Gravenhage in de strenge winter
van 1646, toen de rivieren bevroren waren en per ijsslede over de Maas
gereisd moest worden, zakte de slee bij Bokhoven door het ijs, waarbij Gerard
Goossens verdronk op zondag 4 februari 1646."
De stichting Gerard-Goossens-fonds, opgericht om de geschiedenis van
Oirschot en Kempenland te bestuderen en te publiceren, meende de naam van
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deze zeer verdienstelijke persoon in ere te moeten houden.
Zijn dood was een harde slag voor de taaie pogingen, om tegenover de steeds
dreigender wordende overheersing door de Staten Generaal zoveel mogelijk de
eigenheid van Oirschot, Kempenland en de Meierij te handhaven. Na zijn dood
is er nauwelijks een spoor van actief verzet te vinden. Men voelde zich in
noordelijk Brabant in de steek gelaten en koos de eeuwenlange weg van
lijdelijk verzet, omdat er geen andere weg overbleef.
De Staten Generaal benoemden zonder rekening te houden met de privileges
een nieuwe secretaris, die echter door het lijdelijk verzet zijn functie pas kon
aanvaarden na de vrede van Munster in 1648, die door de pastoor van Best in
zijn doopboek werd betiteld als 'misera pax'.941

NOTEN
1) Oirschots schepenprotocol van 1542, fol. XCVII e.v.v.
2) R.A.O., vrl. inv. nr. 3921.
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maar Henrick Jan Jacobs van Esch (Vb-5).
4) Oirschots schepenprotocol passim, o.a. 1474, fol. 4; 1482, fol. 31.
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6) Oirschots schepenprotocol van 1488, fol. 18.
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29) v. Esch, Genealogie, blz. 28: Jaspar Henrick Jacobs van Esch (VII-2), natuurlijke zoon van
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1525, ook griffier van Kempenland was, weten we enkel uit zijn grafschrift: P.C. Bloys van
Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der
provincie Noord-Brabant, Utrecht 1924, deel 2, blz. 110.
70) Parochie-archief Oirschot, Register van Dooren - van Baar. De dingtale is afgeschreven op de
volgende bladzijden: 25 - 38; 41 - 51; 66; 71 - 74; 213 - 219. Zij is een belangrijke bron geweest
voor de dissertatie van Dr. M.J.H.A. Lijten, Het burgerlijk proces in stad en Meierij van 'sHertogenbosch 1530 - 1811, Brabantse rechtshistorische reeks nr. 2, Assen/Maastricht 1988, met
name blz. 34.
71) Het oudste doopboek tevens afleesboek van Oirschot vermeldt: 1601 25 septembris feria 3
hebdomade nocte circa duodecimam obiit Arnoldus Antonii secretarius nostri municipii.
72) Inventaris van nagelaten bescheiden berustende onder Aert Sgraets d.d. 1601.10.07:
A.R.A.Brussel, A.F.v.Merode, VDD 721.
73) R.A.O., code 2.12.13, dossier van erfdeling van de nalatenschap van Willem Robrechts van
den Velde.
74) Oirschots schepenprotocol van 1598/1605, fol. 405".
75)
"
"
" , fol. 471" e.v.
76)
"
"
" , vanaf fol. 472.
77) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 4728.
TI
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78) A.R.A.Brussel, A.F.v.Merode,VDD 721.
79) J.Lijten, 'De akte aangaande de lossing der halve heerlijkheid Oirschot van 24 november
1614', in Campinia jrg. 10 (jan. 1980), blz. 195 - 203 met de tekst van de akte in het Frans en
vertaling.
80) R.A.O., vrl. inv. nr. 1913.
81) Fotocopie in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 169.
82) J. Lijten, 'De voeten van de Zonnekoning in Oirschotse handen', in Campinia jrg. 17 (1987),
blz. 189 - 193. Voor Willem en Jan de Metser: Verweij, Oirschot en de Leuvense universiteit, blz.
169, 179 en 181.
83) O.A.A.O., vrl. inv. nr. 9090: stukken uit het privé-archief van secretaris Gerard Goossens.
84) O.A.A.O., ch. 1626.03.27. Bijlage V.
85) Aangetekend op de pliek van de akte d.d. 1614.11.24: Campinia jrg. 10, blz. 199.
86) P.A.O., kerkerekening van dat jaar.
87) R.A.O., code 2.12.13: dossier van erfdeling van Andries Geraert Goossens, 1651. Frenken,
Genealogieën, blz. 41.
88) J. Lijten, 'De schuurkerk', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 250.
89) Verweij, Oirschot en de Leuvense universiteit, blz. 179 e.v. Jan is niet meer vermeld in de
erfdeling in noot 87.
90) Acta scabinorum van 1643, P.
91) J. Lijten, 'De kwartierschouten van Kempenland/schouten van Oirschot en hun stadhouders I,
de schouten van de hertog', in Campinia jrg. 22 (1992), blz. 5 - 25 met publicatie van het reglement van het kwartier Kempenland als bijlage.
92) Rayonarchief Oirschot, Archief kwartier Kempenland, vrl. inv. nrs. 1544, 4229, 5053, 5055,
5056 en 5211.
93) In het Oirschotse schepenprotocol van 1646 staat genoteerd op blz. 56: Obiit Mr. Geerart
Goossens den 4den februari 1646 reysende naer 's-Gravenhaege om de gemeyntens affairens ende
processen te ageren vertrocken synde, by Boechoven op de eyssleede in't reysen ingebroecken
ende alsoo verdroncken.
0
94) In het oudste doopboek van Best tekent de pastoor aan op 5 juni 1648, fol. 109' :
Quinta iunii anno 1648 publicata est pax inter regem Ilispanie et Hollandos Oirschoti, cum iam 16
maii publicata esset in Munster.
Op 5 juni 1648 is de vrede tussen de koning van Spanje en de Hollanders gepubliceerd in
Oirschot, terwijl die al op 16 mei gepubliceerd was in Munster.
en op 7 juli:
Predicta misera pax miserrima fecit templa 7' enim die julii anno 1648 omnia oostra altaria eversa,
tabernaculum, eucharistie, ornamenta ceteraque templi suppellex funditus sublata.
O tempora, o mores.
Genoemde ellendige vrede maakte de kerken allerellendigst, op 7 juli 1648 immers werden al onze
altaren vernield, het tabernakel, de eucharistie, de versieringen en het overige meubilair van de
kerk volledig weggeroofd.
Wat een tijden, wat een manieren.

van 1509/16, fol. I".
Item anno XVc ende IX op Bamisdach heeft Jaspar van Esch ierst begonnen te
dienen met Cornelis Smeets ende dienden t'samen totten jaer toe anno XV'
ende XII op Bamisdach ende doen quam Wouter Knyf van Waelre ende
dienden met Cornelissen voertaen ende elck had een protocolle .... die hy
bewerp een wile.
BIJLAGE II
1513.09.28

Oerle

Contract tussen Henrick Heythofs en Wouter Knyf betreffende de functie van
secretaris van Lommel.
Schepenprotocol van de oude bank van Oerle van 1513, fol. XVI"
Henrick Heythofs tot Loemel heeft gepacht tegen Wouteren Knyf secretarius
van Kemppellant dat secretarisscap van Loemel drie jaer lanck geguenende
aengaende op Bamisdach naestcomende ende eyndende opten lesten dach van
septembri ten eynden van den drie jaren voerscreven ende heeft geloeft die
selver Henrick super se den voergenoempden Wouteren daer jaerlix af te
geven twee gulden te XX stuver 't stuck; ende dat hy dat secretarisscap die
voerscreven drie jaren lanck voerscreven alsoe sal bedienen oft doen bedienen,
alsdat Wouter Knyf noch niemont van synen wegen daer scay noch commer af
en sal hebben ende wes scade oft commer Wouteren daeraf coemt, dat hy hom
dien oprichten sal. Ende of Henrick den voergenoempden Wouteren behoefden
omme ennighe contracten oft anders te helpen maken, dat Wouter alsdan
Henricken sal comen helpen totten costen Henricks voerscreven.
Actum op sunte Michielsavont anno XIII.
Testes: Huprecht Loepman ende Jan Dirckssoen.
BIJLAGE HI
1547.02.01

Oirschot

Borgstelling voor de betaling van 7 Karolusgulden door Jan Rutgers van
Kerckoerle als pacht voor het ambt van secretaris van Oirschot.
BIJLAGE I
Ongedateerde aantekening in het schepenprotocol van de oude bank van Oerle

Oirschots schepenprotocol van 1547, fol.
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Thomas Rutgerssoen ende Laureys van den Sande zyn ter instantie ende voer
Jannen Rutgerszoen (van Kerckoerle) borgen wordden ende blyven borgen
midts desen voer die jairlicxe betalinge van soeven Karolusgulden ter saecken
van den clerckscap in Oirschot tot Bamisse toe XVc drieënvyftich, d'welc Jan
voerscreven soe lange in pechtinge ontfangen heeft, gelovende die voirscreven
Thomas, Laureys ende Jan voirscreven elc byzunder ende een voir all als
principael sculdeners te betalen aen Symonen Bacx, rentmeester ons heeren
des keysers in't quartier van Den Bosch, die voirscreven soeven Karolusgulden
jairlicx te betalen duerende den tyt voirgenoemd, waervoir elc byzunder ende
een voir all verbonden hebben hunne personen ende allen honne beruerlicken
ende omberuerlicken gueden present ende toecomende.
Ende certificeren wy scepenen voirscreven, dat die voirgenoemde borgen ende
Jan pechter ende elck byzunder sufficiënt ende ryck genoch zyn voer die
jairlicxe betalinge van den voirgenoemde soeven Karolusgulden.
Actum prima februarii.
Testes: [Peter Willemszoon van] Broegel et [Peter Janszoon de] Crom.

gegeven heeft gehadt, dat mits der af-lyvicheyt Johannes Rutgertzoen het
clerckschap van Oirschot vacerende es ende dat 'tselve nyet en behoirt blyven
oepen te stane mits den processen die partyen aldaer hangende hebben,
biddende en versueckende, dat den president ende luden der voirschreven
cameren gelieven wille hem suppliant 'tvoirschreven clerckschap over telaten
om 'tselve te mogen bedienen, presenterende jaerlycx daer voere te betalen
gelyck de voirschreven Johannes daer voere gegeven heeft gehadt. Ende
naedien de voirschreven president ende luden van desen cameren oversien
ende gevisiteert hebben gehadt zekere informatie, rescriptie ende advys des
rentmeesters van Brabant in't quartier van Den Bossche, Anthonis van der
Straten, tot huerer ordinantie daer op genomen ende gegeven, by den welcker
zy bevinden, dat die schoutet, schepenen, kerckmeesters ende heiligeestmeesters der voirschreven vryheyt van Oirschot verclaert hebben, dat de voirschreven suppliant seer nut ende bequaem es totten bedieninge van den voirschreven clerckschap ende dat zy hopen van den voirschreven suppliant wel gedient
te worddene, soe zyn de voirschreven president ende luden van desen cameren
metten voirschreven suppliant, Roelande van der Hameyden, overcomen ende
geappoincteert, dat hy 'tvoirschreven clerckschap van Oirschot houden ende
bedienen sal eenen tyt ende termyn van negen jaren eenpaerlyck d'een den
anderen volgende innegaende te Bamisse lestleden, mits jaerlycx zyne voirschreven pachtinge gedueren daer voere betalende tot proffyte ons heeren
'skeysers in handen des voirschreven rentmeesters van Brabant in't quartier van
Den Bossche, nu oft inder tyt wesende, die daer aff gehouden wordt rekeninge, bewys ende reliqua te doene metten anderen penningen van zynen ontfange, de somme van negen Karolus gulden te )0C stuivers 'tstuck, op last dat hy
tot versekertheyt van den voirschreven pachte schuldich ende gehouden sal zyn
te stellen goede ende sufficiënte cautie ende borchtocht in handen des voirschreven rentmeesters ende voere 'tbedienen van den voirschreven clerckschap
den behoirlycken eedt te doene, daer ende alzoe dat behoeren sal, ende dat de
voirschreven suppliant gehouden sal wesen een goet ende rechtveerdich
registre te houden van allen den brieven, acten ende contracten, die voer de
selve scepenen passeren sullen ende 'tselve registre ten afscheyden ende ter
expiratiën van zyne voirschreven pachtingen overleveren in handen van den
voirschreven scepenen. Ende by den voirschreven rentmeester, ontfanck
makende van den voirschreven jaerlycken pachte, ende opten eersten termyn
overbrengende dese acte oft copie auctenticque derselver, sal men hem des
gestaen in zyne rekeninge daer ende alzoe dat behoeren sal.
Actum in der voirschreven cameren van den rekeninge te Bruessel XII
novembris anno XVc eenenvyftich.
w.g. Hedincx

Jan Rutgerssoen voirgenoemd resumendo prescripta et in meliori forma heeft
geloeft als principael sculdener die voirgenoemde soeven Karolusgulden alsoe
jairlicx te betalen, datter Thomas ende Laureys voirscreven ende allen honne
gueden dairaf ten euwigen dagen sullen blyven scadeloos, waervoer Jan
voirscreven verbonden heeft zyne persoen ende allen zyne haeffelycke ende
erffelycke gueden nu hebbende ende vercrigen sal mogen.
Datum et testes ut supra.
BIJLAGE IV
1551.11.12

Brussel

De president en de leden van de rekenkamer benoemen na gunstig advies van
de rentmeester van Den Bosch en de regenten van Oirschot Roeland van der
Ameyden voor negen jaren ingaande 1 oktober 1551 tot secretaris van Oirschot tegen een jaarlijkse betaling van 9 Carolusgulden aan de keizer.
In dorso is aangetekend de beëdiging van de secretaris op 19 november 1551
door Natael Vos stadhouder van de schout van Kempenland en schout van
Oirschot vanwege de heer.
Origineel op perkament: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 4980.
Alzoe Roelandt van der Hameyden, notaris, inwoender der vryheyt van
Oirschot, den president ende luden van desen cameren by requeste te kennen

In dorso:
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Alzoe Roelant van der Ameyden, notarius, die acte van der pechtinge des
clerckscap van Oirschot, hem verleendt by myn heere die president ende
andere heeren van der rekencaemere in Brabant ons heeren des keysers, in
presentie van Jasperen van Esch ende Goesen Scepens, scepenen in Oirschot,
getoent, visie ende lecture gedaen heeft, inhoudende ende mentie maickende
onder meer andere, dat hy, Roelant voirnoemt, voo'r't misdienen van den
selven clerckscap doen zoude den behoirlycken eedt etc., soe heb ic, Natael
Vos, stadthoudere des schoutet van Kempelant, schoutet des heeren van
Oirschot, in presentie ende tegenwoirdicheyt der scepenen voirschreven den
selven Roelandt van der Ameyden voirnoemt den behoirlycken eedt gestaefft
ende solempnelycken affgenomen om het clerckscap van Oirschot van hem
Roelandt getrouwelycken bedient te worddene.
Oirconde des heb ic myn gewoenlyc hantscrift hier onder gestelt.
Gedaen opten negenthiensten dach der maent novembris in den jaere ons
Heeren geboerte dusent vyffhondert ende eenenvyfftich.
Ita est Natael Vos stadthouwer van den schoutet van Kemplant.

clycke Majesteyt, hadden gelost de heerlyckheyt van Oirschot voorschreven
hiervoortyden in pantschappe beseten by heere Floris van Merode, baenderheere van Duffele, Leefdaele etc., waeren in de brieven van ontleeninghe
daerover by wylen syne hoocheyden onsterffelycker memorie uuytgegevn in
date den vierentwintichsten novembris sesthienhondert ende veerthiene onder
andere conditiën welnaectelyck besproecken ende beloeft, dat soo wanneer het
officie van secretaris oft schepenenclercq aldaer soude commen te vaceren, dat
die supplianten souden hebben de denominatie van drye persoonen, die sy
daertoe souden vinden nut ende bequaem, uuyt dewelcke syne Coninclycke
Majesteyt als hertoge van Brabant soude hebben den keuse van een van dryën
in verbis: Itemque d'icij en avant l'escoutette de Kemplant et les echevins,
iurez, du conseil, margliseurs et maitres du Saint Esprit dudit Oirschot, presens
et futurs, auront la denomination de trois personnes capables pout l'office de
secretaire ou clercq des eschevins et d'aultres six pour les deux sergeantifes a
chascune fois que besoing sera par trespas ou aultre vacance pour en estre
faict le choix par nous ou par celuij qui de nostre part en aura la charge etc.,
behelsende dieselve brieven alnoch dat allen 'tgene in preiudicie van dyen by
inadvertencie oft anderssints mochte worden ghedaen, soude wesen nul,
machteloos ende van onweerden, die woorden syn dese: Et advenant que par
inadvertence ou aultrement fut traicté et arresté quelcque chose au contraire et
en preiudice de cesdites presentes notanter, nous le revocquons, desapprouvons
et mectons a neant desmaintenant pour lors comme chose subreptice et
obreptice etc. 'T ware nu soo dat wylen Jan de Metser in synen leven secretaris van Oirschot voorschreven op den vyffden deser maent meert ware commen t'overlyden, Geraert Goossens, secretaris der heerlyckheyt van Liemde,
niet wetende van de voorschreven denominatie te doen by den supplianten, op
den sevensten derselver maent in den voorschreven Raede hadde becommen de
collatie van het voorschreven officie van secretaris tot Oirschot absolutelyck
ende sonder te wachten naer de voorschreven denominatie, daeraff die supplianten onderricht wesende, hadden hun grootelycx vercort gevonden in hunne
gerechticheyt vercregen van wylen syne voorschreven hoocheyt ex contractu
vel quasi met hun supplianten aengegaen, niet dat die voorschreven Gerardt
Goossens tot 't voorschreven officie soude wesen ombequaem oft anderssints
ondienstich aen de gemeynte (mits die supplianten denselven in syne absentie
ende sonder te weten, dat hy alreede hadde de collatie van't voorschreven
officie, hadden mede gedenomineert tot't voorschreven secretarisampt) naer
uuytwysen van de acte daeraff synde in date van den negensten deser maent
meert; redene waeromme ende dat die supplianten by dien middele grootelycx
souden worden gecrenckt in hunne oude privilegiën verleent by de hertogen
van Brabant, dat het oyck soude wesen van quaede consequentie dyenaengaende eenige inbreuck te laten conunen, soo hebben die supplianten tot conservatie van hunne oude gerechticheyt ende om te verhueden, dat in toecommende

N.B. Later is deze akte gebruikt als omslag voor andere stukken blijkens het
zeventiende-eeuwse dorsale opschrift:
Brieve die raaken de aflossinge der halve heerlijckheijt 1618.
Verdere dorsale aantekeningen: N 126 (doorgehaald)
N 74.
A 1.

BIJLAGE V
1626.03.27

Brussel

De Raad van Brabant erkent het privilege van Oirschot, om bij vacature van
het ambt van secretaris een bindende voordracht van drie personen in te dienen
en belooft in de toekomst daarmede rekening te houden.
Oud administratief archief van Oirschot, ch.1626.03.27.
Alsoo in den Raede des Conincx geordonneert in Zyne Majesteyts lande ende
hertochdomme van Brabant waere overgegeven ende gepresenteert geweest
sekere supplicatie by oft vanwegen die schouteth, schepenen, gesworene,
raedtsluyden, kerckmeesters ende Heylichgeestmeesters der vryheyt van
Oirschot, daerby te kennen gevende in substantie, hoe dat sy t'hunnen coste
ende op hunne borse uuyt eene pure affectie, die sy droegen tot syne Conin-
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Coldewij, J.A.
134-135
Conferentie van de H. Vincentius
89-90

Coops, Johanna -, e.v. Nicolaas
Versteijnen
46
Cornelis, Heijlwigis -, e.v.
Henricus Neggers
73
Corthout, Johanna -, e.v. Johannes
Dirk Hoppenbrouwers
76
Coudenberg, proost van
141
Crabbe, Jan Mattheeussen
70,74
Craendonc, Willem van
141
Cretsers, Jan
14
Crom, Arnoldus
168
Crom, Henrick de -, kerkm. in Best
4
Croonenbergh, Johannes Josephus van 48
Cruijcen, Franciscus van der
75
Cuenen, Willem -, ouderling
189,193-194
D
Deinde (Schotland)
124
Demer (Eindhoven)
18
Deurkens, Peter
14
Diessen
82
Diest, Arnold heer van
66-68
Diest, Arnold IV van
134
Diest, Gerard van
68-69
Diest, Maria d.v. Arnold heer van -,
e.v. Willem van Boxtel
66,68
Diest, Maria van -, e.v. Rutger
van Kuijc
134
Dijck, J. van
84
Doerkens, Peter
3
Doernkensacker, top. Oirschot
14
Domsta, H.J.
153
Donck, Govaert van den
3
Doren (de Spina), Philips Jacobus van
den -, past. van Beek
158-160,172
Dorpstraat (Veldhoven)
22-23
Duijtz, Ericus -, secr. van Oerle
18
Duizel
43-44
Dun, Willem van
77
Dungen, Den
3
E
Echternach, abdij
169-170
Edinburgh
126
Eendenpoel (Oirschot)
94
Eersel
30,37
Eggers,
zie Neggers
Eij, Herman
52
Einden, Adriaan van den
86
Eindhoven
3,14,18,24,28,180,202
Eindhoven, Godefridus van -,
rector van Best
9
Ekker, wijk te Veldhoven
19,27
Elmpt
31,35
Elmpt-Brggen
35
Els tot Boedelham, Clementina
Geertruid van -, e.v. M.C. Sweerts
de Landas, vrouwe van Oirschot
194

Erasmusuniversiteit Rotterdam
Esch, Gaspar van
Esch, Henrick Jacobszoon van -,
priester en notaris
Esch, Jaspar van
Esch, Peter Jacopszoon van
Europa
F
Feij, Arnoldus -, chirurgijn
Floreffe, abdij
Foppens, J.F.
Fortuijn, W.
Franck, Martinus
Frankrijk
Frenken, A.M.
Friesland

93
105,109
4
177
154
12
43,108
20
108
93
186
13,76,202
3,5
198

G
Geel (België)
84
Gellen
101
Geldrop, Aert Jordaan van
14
Gemeene Leven, fraters van het
102
Gemert
109
Generaliteitslanden
111,181,183,187
Geritsen, Arnold Jacobszoon
3
Geritsen, Gerard Jacobszoon
3
Gerwen, P. van
86
Gestel
22
Gijsberts, Anna -, e.v. Jacob
Somerdijcks
18
Gouda
61
Gramaye, J.B.
106,108
's-Gravenhage
24,92-93,95,125-126
Greijn, Hilleken Gosens van der
156-164,171,173-177
Grinten, Jan van der
48
Guljé, W. -, dokter
80
Gunterslaar (Best)
198
H
Haanwijk, huis
188,194
Haaren
101
Haarlem
126
Habsburgse Huis
180
Haest, Franck die -, priester
156-162
Hak, Antonij van
82
Hanschie, Gerard -, kanunnik
158,172
Hanssen, Joh.
84
Hanssen, Martha Elisabeth -, e.v.
Jan Willem Smit
84
Harnismakers, Elisabeth
14
Hasselt
202
Hedel, herdgang
14,81-82
Heeren, Jan Baptist
18
Heeren, Peeter Jan Wouters
18
Heijmbach, Aleijdis van -, e.v.
Arnold IV van Diest
134

Heijns, Maria Theodorus -, e.v.
Jan Jansen Neggers
71,73,75
Heilige Eik, kapel van de
182,193
18
Hensen, Elisabeth Peter
Henst, Hans Hendrick van den -,
schoolm. in Best
125
73
Herenthals (België)
Herpen
135,137,139-140
zie Rutger van Kuijc
Herpen, heer van -,
Hersel, Sijken e.v. Willem van 162,174-175
Hersel, Willem Janszoon van
162,163,174-177
73
Herselt (België)
's-Hertogenbosch
43,60,63,67-69,92-93,
101-102,104,106,108-111,124,126,141,
156,179,181,183,195,199,202-203
's-Hertogenbosch, latijnse school
102-104,110
81
Heumen, A. van -, armm.
Heumen, A. van -, wethouder in
61
Oirschot
Heuvel, Gerardina van den -, e.v.
50
Henricus Kuijpers
48
Heuvel, Gerardus van den
50
Heuvel, Gerardus Arnoldus van den
Heuvel, Hendrik van den -, armmeester 80
50
Heuvel, Martinus Gerardus van den
Heuvel, Wilhelmina van den
50
Hilvarenbeek
70,82,141
11
Hilvarenbeek, cantorij
10
Hilvarenbeek, kerk van
195
Hintham
14
Hoeven, Gerard van den
Hoge Boght, begraafplaats in
19,28
Veldhoven
101
Holland, gewest
76
Holland, koninkrijk
22-23
Holleman, Wouter
104
Homerus
56
Hommel, Mie de
Hoogstraten, familie van
180
48
Hoppenbrouwer, Adriaan Jacob
76
Hoppenbrouwers, Francis
76
Hoppenbrouwers, Hendricus
76
Hoppenbrouwers, Jacobus Johannes
76
Hoppenbrouwers, Johanna
Hoppenbrouwers, Johannes Dirk
76
76
Hoppenbrouwers, Maria
82
Hoppenbrouwers, Peter
88
Hoppenbrouwers, Petronella
76
Hoppenbrouwers, familie
104
Horatius
135,141
Home, Dirk van
Horst, Henrick Hatart van den -,
4
notaris te Keulen
106
Houbraken, Judocus
153
Houffalize
Houtum, D. van
96

Huijskens, Antonet -, e.v. Jan
95
Gerritsen Blankers
Hulpe, Francis van der -, gerechtsbode
185-187,193,194
en ouderling
205
Hurk, van den
IJsewijn, J.
Italië

101
12,182

J
Jespers, F.

43-44

K
14
Kantersche Velden, top. Best
77
Kapelle
41
Kappelhof, A.C.M.
52
Kasteren, Adrianus Johannes van
Katalijn, nat. d.v. Hilleken
156-157,163,171
van der Greijn
88
Keeris, A. -, onderwijzer
41
Kempen
Kempenland, classis - en
180,182,184
Peelland
76,92,196
Kempenland, kwartier
46,81-82,156
Kerkhof, herdgang
205
Kessel, van -, molenaar
3-5,8-9,12
Keulen
Klaasen, W. streekarchivaris
van Noord Kempenland
24
135,137,142
Kleef, Agnes van
25
Kleine Dreef (Veldhoven)
25
Klokdijk (Veldhoven)
24
Kluitmans, Martinus
29
Knegsel
70
Koestraat (Oirschot)
82
Kollenburg, Johannes van
22-23
Kromstraat (Veldhoven)
84
Kroon, Geertruij de
85
Kroon, Gerard de
Kroon, Gerardus Johannes
52
Adrianus Allegonda de
Kroon, Matheus Gerardus Johannes de 52
52
Kroon, brouwerij
Kuijc, Hendrik II van
135
135
Kuijc, Hendirk III van
67-69,134
Kuijc, Jan I van
Kuijc, Jan III van
135
134,137,140
Kuijc, Otto van
Kuijc, Rutger van -, heer van
Herpen
134-135
Kuijc, familie/heren van
134,137
Kuijck, Gregorissen Wauterssoen van 196
Kuijpers van den Heuvel,
50,52
handelsonderneming
52
Kuijpers, Antonius J.L.C.
50
Kuijpers, Henricus
52
Kuijpers, Henricus Josephus Maria

Kuijpers, Jan Hendrik Adrianus
Kuijpers, Johannes A.A.M.
Kuijpers, Maria L.H.
Kuijpers, Wilhelmina -, e.v. Herman Eij

50
52
52
52

L
Laak, Peter van de
82
Laeck, Margaretha Peter Janssen van
den -, e.v. Dirck Janssen van Roij 71,75
Laerhoven, Cornelis van
94
14
Laer, top. Best
18
Lakaij, huis te Eindhoven
205
Laken
31,35
Langerwehe
195
Lazarusbocht (Oirschot)
139
Leefdaal
139
Leefdaal, Arnold van
Leefdaal, Isabel van -, e.v. Willem
135
van Petershem
135,137,139-140,142
Leefdaal, Jan van
134
Leefdaal, Lodewijk (I en II) van
135,141
Leefdaal, Margriet van
134-135,137,139
Leefdaal, Rogier van
108
Leemputte, Henricus van den
Leende, Willem Aarts van -,
3,8-10,169
kapitteldeken
94
Leeuwerikstraat (Oirschot)
125
Leiden
70,75
Leijs, Gerartken Geraerts van der
73
Lemckens, Willem
80
Lemmens, Jan -, armm.
73
Lemmens, Niclaes
81
Lemmens, P. -, armm.
14
Lerpt
12,43,101-102,108,132,153,167
Leuven
14,126,205
Liempde
Liempt, Anna Rovers Jansen van -,
71
e.v. Paulus Peter Neggers
205
Lieringsdijk (Best)
86
Lievenoogen, Andries van
35
Limburg
109-110
Lipsius, Justus
61
Lith, Hendricus Johannes van
Lith, Johan, Charles Henri Breton
60,61-64
van -, burg. van Oirschot
61
Lith, Neeltje Antoinetta Agnes
63
Lobach, Hermanus -, dokter
Lodewijk Napoleon, koning van
76,202
Holland
126
Londen
103
Louwius, Petrus
14
Lucassen, Gielis
4-5,7,156-160,163-164,
Luik (bisdom)
202-203
153,157
Luik, kathedraal van
10
Luik, officiaal van
Luxemburg, groothertog
zie Willem I
van -,

M
137
Maasland
153
Maastricht
81
Maatschappij van Weldadigheid
109
Macropedius
Maerselaar (ook van de Schoot),
129-131
genealogie
Maerselaer, Jenneke Marten van
94
de -, e.v. Peter Spapen
183-185
Mariakerk (Oirschot)
Masius, bisschop van 's-Hertogenbosch 105
Matheus, Maria -, e.v. Jacob Neggers 73-74
109
Maurits, prins
74
Mechelen
84
Meerenburg (Nassau-Weiburg)
29,182
Meerveldhoven
Meeuwen, Henrick van -, past. van
7
Oirschot
Meierij van 's-Hertogenbosch 13,41,76,92,
104-105,111,124,179-181,185
14
Meij, Jan -, Kuiper
Meij van Streefkerk, J.G. de
205
132
Meijers, E.M.
Melcrod, Henric Geerlics van de -,
8-9
rector te Best
13-14
Mensfort, hoeve te Woensel
86
Merci, Elisabeth
92
Merck, Jan Baptist -, schepen
89
Mercx, Arnoldus
134
Merheijm, Rutger van
Merode, Arnold van -, kanunnik
153
153
Merode, Jan IV van
153-154,
Merode, Ricald van -, kanunnik
156,158-164,167-170,173-175
Merode, Ricald II van
153
Merode, Ricalt V van
106
153,158-160,172
Merode, Werner van
153
Merode, Willem I van
141-142
Merode, familie van
205
Meulegraaf, van de
162,174-175
Michielsdochter, Aleijt Jan
Middegael, Ida Jasper -, e.v. Paulus
70
Peter Wolvers
61
Middelburg
111
Moerdijk
94
Moergestel
92
Moescops, Hendrik -, schepen
24
Moeskops, H.
Monden van de Rijn, arrondissement 202
205
Monnikenweg (Best)
Moretus, Balathasar -, uitgever 102-103,110
18
Morinneke, huis te Eindhoven
48
Muijzenberg, Dominicus van de
88
Mulder, M. -, onderwijzer
N
Naastenbest, herdgang
Nahuijs, Albert van

198-200
125,126

Nahuijs, Pieter Elias van -,
armm.
48,79-80,85-86
Napoleon, keizer
76,202
Nauwelaerts, M.A.
104,108-109
Nederland
13
Nederlanden
44,101,195
Nederlanden, koninkrijk
77,203
Neggers, Adriaen
73-74
Neggers, Andries
74
Neggers, Anna Jan Jacob -, e .v.
Victor Pulmans
70,73,75
Neggers, Arnoldus
75
Neggers, A.
41
Neggers, Catharina
74
Neggers, Cathelijn Jacob -, e.v.
Jan Matheeussen Crabbe
70,74
Neggers, Henricus
73
Neggers, Jacob
73-74
Neggers, Jacob Adriaens
73-74
Neggers, Jacoba -, e.v.
Guillemus Guens
73-74
Neggers, Jacobus
75
Neggers, Jan Adriaens
73-74
Neggers, Jan Jacob
70,71,73-75
Neggers, Jan Jan Janszoon
75
Neggers, Jan Jansen
71,73-75
Neggers, Joannes
74-75
Neggers, Joannes Jacobus
73
Neggers, Magdalena
74
Neggers, Margaretha
75
Neggers, Maria
75
Neggers, Maria -, e.v. Franciscus
van der Cruijcen
75
Neggers, Maria -, e.v.
Guillelmus Peters
73-74
Neggers, Marij -, e.v. I Hendrik
Versmissen, II Willem Lemckens
73-74
Neggers, Paulus Peter (-, ook
Wolvers)
71
Neggers, Petrus
75
Neggers, Simon
73-74
Neggers, Vincentius
75
Neggers, familie
70,74
Nemelaer, kasteel
101
Nevenzoon, Didderic Didderics
142
Nieuwland, Jan van
88
Nieuwstraat (Oirschot)
94
Noijen, Hendrikus
63
Noord Brabant
23,101,111,205
Noord Brabant, Commissaris
van de Koningin
56-60
Noord Brabant, Gedeputeerd
Staten
28,79-80,205,208
Noord Brabant, gouverneur van
de provincie
77
Noord Brabant, Provinciale Staten 203-208
Nood, Cornelis van -,
procureur en diaken
18,194

Notel, herdgang
79,81,82,86,156
Nuenen, Gerard van
86
Nuenen, Johannes Daems van
105-106
Nuland
101
Nunen, Anthony van
29
N.N. -, Agnes
6
0
Odulphus, St.
198
Oerle
18,29,182
Oers, Willem van
94
Oirschot
passim
Oirschot, Armbestuur
76,83,86,88-90
Oirschot, Tafel van de
H. Geest
86,157-162,172,184
Oirschot, cantorij
3
Oirschot, hervormde gemeente
(diakonie)
78,83-86,90
Oirschot, kapittel
4,5,7-12,20,104-106,
135,142,153-154,159-160,198
Oirschot, latijnse school
13,106,108
Oisterwijk
101
Ommeren, Peter van
46
Onsenoort
134-135,137,142
Onze Lieve Vrouw (Maastricht)
153
Oost Brabant
35
Oostenrijk, Anna van
108
Oosterzee, H. -, predikant
86
Opleiding Bouw Regio Eindhoven
37
Oranje Nassau, prins van -,
zie Willem 1
Orleans
154
Orthen, zusters van
156
Oss
137
Oude Kerkhof, begraafplaats te
Veldhoven
19-20,26,28,37
Oudewater
189
Overdijk, Wouter van -, armmeester
80
Overdijk, W.A. van
86
Overlaer, Didderic van
142
P
Pajen, Daniel -, gerechtsbode
184,193
Paltz
184,193
Panken, Hendrik
28
Parade ('s-Hertogenbosch)
63
Parijs
12
Peelland
101-102
Peelland, classis Kempenland
en -,
180,182,184
74
Peters, Guillelmus
Petershem, Beatrix van -, e.v.
Arnold van Merode
153
Petershem, Hendrik van
154
Petershem, Jan II van
134-135,141-142
Petershem, Wenceslaus
154
Petershem, Werner van
168
135,168
Petershem, Willem van
154
Petershem, Willem van -, priester

Petit, Henricus
Phaff, E.
Philips II
Plantin, Christoffe -, uitgever
Plato
Plutarchus
Ponte, Everardus de
Possent, Egidius
Postel, abdij
Potters, weduwe
Preesman, David -, notaris
Pulmans, Elisabeth Victor
Pulmans, Victor

25,29
85
109
102,108
104
104
169
173
20,66,111
82
94-95
73,75
70,73,75

Q
Quast, Jan -, predikant in de
Beerzen

186,188,194

R
Raad en Leenhof van Brabant
95
Raad van Brabant
104,124,159,188,194
Raad van State
181,198,204
Ravensteijn
46
Ravensteijn, Land van
111
Ravensteijn, Gerard Elias van
onderwijzer
88
Rechtestraat (Eindhoven)
18
Redert, C.
83
Reid, Ann
126
Reid, George
126
Reid, Jeanne
126
Reid, Robert
126
Reijssen, Augustijn -,
schoolm. in Best
124
Reijssen, Jan -, schoolm. in Best
124
Reizende Man, huis te Luik
157
Renen, Sofia van -, e.v.
Hendrik II van Kuijc
135
Republiek der Verenigde Nederlanden 76
Retera, n.n.
82
Rhenen, Robbert van -,
schoolm. in 01.
186,193,194
Rijkesluisstraat (Oirschot)
46,48
Rijnland
35
Roche, J.
86
Roetarts, Lambrecht
154
Roetarts, Louis
154,156
Roeven, Wolterus van
89
Roij, Dirck Janssen van
71,75
Roij, Elias Aertsen de
43
Roij, Iken Dirck Janssen van -,
e.v. Jan Jacob Neggers
71,75
Roij, Johannes Theodorus van
71
Rome
12,154
Ronden, Adrianus
169
Roocksel, Herman
186,193
Rosier, P.
14
Rotterdam
43

Rummen

153

S
Sande, Jan van de
29
Sande, n.n. van de
205
Sande, van de -, genealogische
gegevens
143-148,197
Scepens, Goessen Claeus
175,177
Scharp, Margaretha -, e.v. Jan
Baptist Verrijt
43
Scheepens, Adriaan -, armm.
79
Schepens, Antonie Willem
46
Schepens,Catharina Joost (Caatje)
94-96
Schepens, Jan Willem
46
Schepens, Maijken Jan Willem -,
e.v. Peter van Ommeren
46
Schepens, Peter Willem Alaart
46
Schepens, Willem Jan
46
Schoet, Jan Janszoen van den
176
Schonaeus, Cornelius
101
Schoot, van de -, genealogie zie Maerselaar
Schotelmansstraat (Veldhoven)
19
Schotland
124,126
Schouw, Jan -, secr. van Oirschot
199
Seijlmans, predikant te Waalre
en Aalst
188
Seneca
104
Sijmons, Magdalena -, e.v.
Sijmon Neggers
73-74
Silvius, uitgever
102
Sint Anna en Oda, beneficie
11
Sint Annakapel, Best
182
Sint Jan, Den Bosch
24,109
Sint Joris Gasthuis
135,137,142
Sint Joris (Wassenberg)
153
Sint Lambertus (Luik)
170
Sint Martinus (Luik)
156-161,170-173
Sint Michielsgestel
188
Sint Odulphuskapel, Best
8
Sint Odulphuskerk, Best
7
Sint Oedenrode
29
Sint Petruskerk (Oirschot)
156,158-159,
167,172,175,183-185
Sint Pieter (Leuven)
153
Sint Servaas (Maastricht)
153
Sint Severinus (Luik) 157,160,170-171,173
Sledden, Cornelis Hendrick
18
Smids, Theodoor
89
Smit, Jan Willem
83
Smits, Anna Barabara
83
Smits, Barbara
83-84
Smulders, F.
132
Snoecken, Willem
41
Soerabaja
61
Somerdijckx, Jacob
18
Somerdijckx, Jacoba
18
Somerdijckx, Maria -, e.v. Jan
Baptist Heeren
18

10
Someren
101
Somers, A. -, onderwijzer in Oi.
88
Somers, Jan -, pres.-schepen
van Veldhoven
22
Soonkens, Emerentiaan -, e.v.
Henricus Neggers
73
Spaanse Successieoorlog
179
Spanje
182
Spapen, Peter
94-96
Speetjens, G.G.I.M. -, burg.
van Oirschot
101
Spijcker, Beertram van den,
kerkm. van Best
3-6,10-12,14
Spijcker, Elisabeth van den
3
Spijcker, Engelbert van den,
kanunnik in Keulen
3-6,8-11,13-14
Spinelli, Giuseppe
181
Spitsbergen
64
Spoordonk
81-82,88,94
Staats Brabant
111
Stadthouders, Marcellus
105
Staijmans, Aert
46,48
Staijmans, Josephus
48
Staten Generaal
22,41,125,179-181,
183-185,188,198
Steensel
29
Stichting Historisch Erfgoed
Veldhoven
20,37
Stonehave (Schotland)
126
Straat, top. Veldhoven
22
Straten, Cornelis van
82
Straten, herdgang
81-82,88,195,198
Strijbosch, Marie Elise Cornelie
e.v. H. Lobach
63
Surperre, Hen rick van
68-69
Swarte, Daniel de -, gerechtsdienaar 193
Sweerts de Landas, Lodewijk
Jan Baptist
125
Sweerts de Landas, Maarten
Christiaan
179,181
T
Tachtigjarige Oorlog
111
Tack, n.n.
64
Telegraaf
56,61,63
Tempelaar, Johan
185,188,194
Teurlincx, C.
89
Teurlincx, H.
70
Thijs, Maria -, e.v. Joannes Neggers
74
Thomassen, Goessen
14
Thomassen, Laurens
14
Tielemans, Floor
29
Tielemans, Jacobus
29
Tieten (België)
73,75
Tilburg
48
Tongelre
41
Tongerlo
71,73-75
Tret, Adr.
89

11
Tret, F. -, dokter
Tula, Johannes de -, schepen
in Den Bosch
Turnhout

u

Unie van Utrecht

80
141
74
111

V
Valkenswaard
76
Veghel
50
Velden, Hendrien van de -,
e.v. Leonardus Versteijnen
48
Veldhoven (-Meerveldhoven),
18-30,36,105
gemeente
Ven, Adriaan van der
48
Venne, Maria Paulus van der -,
e.v. Petrus Wolfaerts
70,75
Vereniging Christelijk Hulpbetoon
86-90
Verepaeus, Simon
104
Verguld Hert, café
56
Verhaar, Johannes Hendrik
48
Verhees, Hendrik
29-30,37
Verhoeven, Gerardus -, past.
van Veldhoven
24,29
Verhoeven, Maria
86,88
Verleuffele, Elisabetha
e.v. Petrus Neggers
75
Verrenbest, herdgang
14,198-200
Verrijt, Bertgen Corstiaens
43
Verrijt, Claes Gerritsen
43
Verrijt, Jan Baptist
43-44
Versmissen, Hendrik
74
Versmissen, Magdaleen Hendriks
73-74
Versteijnen, Jan Francis
48
Versteijnen, Leonardus
46,48
Versteijnen, Mechteld -, e.v.
Aert Staijmans
48
Versteijnen, Nicolaas
46
Verstockt, Matheus
73
Verweij, Michiel
101
Vissers, F.J. armm.
81
Vissers, Jacobus -, armm.
79
Vlaanderen
111
Vladeraccus, Petrus
101-111
Vladeracken, Aert
101
Vladeracken, Anna
101
Vladeracken, Beliken
101
Vladeracken, Christophorus
van
101-104,108
Vladeracken, Gerardus van -,
heer van Geffen en Nuland
101
Vladeracken, Gerrit
101
Vladeracken, Jan
101-102
Vladeracken, Peter
101
Vlemincx, Martinus -,
kapittelnotaris
6,154,169
Vlerken, top. Someren
101

160
Vlierden, Jan van
85
Vliet, A. van
Vogel, Cornelia, Anna -, e.v.
61
J.C.H. Breton van Lith
84
Vogels, J.
173
Volen, Petrus
95
Voo, Johan Bastiaan de -, drossaard
Voorst tot Voorst, A.E.J.
commissaris der koningin van
60
Noord Brabant
169
Vos, Happo
132
Vos, Hendrick
3
Voss, Henrick Willemszoon, priester
Vosse, Gerardus -, schepen in
141
Den Bosch
22,111,124,179
Vrede van Munster
188
Vught
188
Waalre
85
Waddinxveen
76
Wadenoijen, Arie van
5
Waelwijck, Johannes van -, notaris
Waeter, Catalijn van de -, e.v.
186
Herman Roocksel
84
Wal, Anthonij van de
60
Wan rooij
153
Wassenberg
84-85
Waterbeek, G.L.
Wauterssoen, Deliana, e.v.
196
Joirdaens Jacop
196
Wauterssoen, Joirdaens Jacop
94
Weelde
109
Weerdt, Judocus de
Weijergangs, Wilhelmina Antoinetta
61
e.v. H.J. van Lith
70,74
Welberg (Steenbergen)
68-69
Wesemaal, Franco van
67-69
Wesemaal, Gerard van
71,73,158-159,172
Westerlo
61
Westhaven (Gouda)
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DE AFBEELDING
Mevrouw M.M. van Valckenisse staat op dit portret fraai afgebeeld met
prachtige grote ogen en de haren naar achteren gestoken. Ze draagt een bewerkte, getailleerde jurk met een groot bijou en flinke, druppelvormige
oorbellen die aan grote paarlen doen denken. Haar hoofd en romp zijn gescheiden door een grote en dikke geplooide kraag die over de schouders ligt.
Voorwaar een zeer voorname dame uit de 17e eeuw zoals Rubens, van Dyck
en Hals er zoveel hebben afgebeeld.
Zij moet, toen ze werd getekend, 18 jaar oud zijn geweest. Wellicht de laatste
leken-afbeelding voordat ze in het klooster ging, hetgeen ongeveer op diezelfde leeftijd plaatsvond.
Rechtsboven in de hoek treffen we ook het ruitvormige familiewapen aan met
verklaring in het frans: drie blauwe franse lelies op een fond van goud. Verder
de naam van de betreffende vrouw: M.M. van valckenisse, plus het jaartal
1624.
In de kraag staat een eveneens franse tekst die de relatie tot Oirschot aangeeft:
" De eerbiedwaardige Moeder Maria Margareta der engelen, geboren van
valckenisse, religieuze, ongeschoeide carmelites, stichtster en eerste overste
van het carmelitessenklooster van Oirschot. Gestorven 5 februari anno 1658".
Opmerkelijk is dat alle (tamelijk dikke) lijnen van de tekeningen geperforeerd
zijn met naaldeprikken. Dit was gebruikelijk in die tijd om een schets, bijvoorbeeld met grafietpoeder, te kunnen overbrengen op schildersdoek. Deze
techniek heeft kennelijk niet plaatsgevonden want de besmetting, die daar
onherroepelijk op volgt, is niet aanwezig.
DE ACHTERKANT
Op de achterzijde is de knappe jonge dame ook te zien, maar dan in spiegelbeeld van het origineel. Men ziet (en voelt) de doorgeprikte lijnen van de
voorkant. Dwars over deze afspiegeling staan twee tekeningen van een voet:
gezien van boven en gezien van opzij. Ze bevinden zich in gestippelde (niet
geperforeerde) rechthoeken van 22,5 x 9,5 cm. (schoenmaat 34). Het zijn
albumstudies zoals door schilders, en zeker in het Rubens-atelier, gemaakt
werden. Er staat ook een maatbalk bij getekend terwijl bij het bovenaanzicht
tien maten zijn vermeld (in duimen?) met de daarbij behorende afstandslijnen
(gestippeld). De maten op de balk komen overeen met respectievelijk 2, 1/2,
1/4, 1/8, 1/16 inch. (NB van Dijck werkte en verbleef veel in Engeland).
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Niets wijst er op dat de voeten iets van doen hebben met Maria Margareta.

voet: Achterzijde van de tekening (ged.)
HET PAPIER
Er bevinden zich twee watermerken in het papier, nl. van de firma Honig; één
met deze familienaam en één met het wapen van de Republiek. Volgens het
standaardwerk over datering van papier, namelijk het boek van Church-hill, is
dit blad gemaakt ± 1750.
VERVALSING OF KOPIE?
Het werk kan met valse bedoelingen zijn gemaakt; met andere woorden: het
wil een ander werk lijken dan het in werkelijkheid is. Vaststaat dat het geen
originele tekening van (of uit de tijd van) Rubens kan zijn, want daarvoor is
het papier te jong. Ook de twee voeten kunnen om dezelfde reden toen niet
gemaakt zijn. Vals is in elk geval de datering 1624 want het papier is geschept
± 1750. Als het een falsificatie is, dan zijn de voeten op de achterkant en de
perforatielijnen wel erg geraffineerd!
Om een "echte vervalsing" te zijn zou het werk veel meer op een grote meester moeten wijzen, bijvoorbeeld via een signatuur. Mede omdat deze ontbreekt
kan men zich afvragen waarvoor zoveel moeite zou zijn getroost om een
anonieme vervalsing te maken.
Het stuk kan echter ook gekopieerd zijn van de authentieke tekening via
perforaties die (dus) de perforaties veroorzaakt hebben op dit exemplaar. Dat

Pieter Paul Rubens, Bildnis einer Hofdame, Graphische Sammlung Albertina, Wien.
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zou dan "kloppen" met het ontbreken van grafiet-smetten. Via deze methode
heeft men eventueel meerdere kopieën kunnen maken; maar het grote nadeel is
dat het origineel beschadigd wordt. Dit bezwaar vervalt natuurlijk als dat
origineel al reeds geperforeerd was (t.b.v. schilderij).
CONCLUSIES
Alles overziende en afwegende kom ik tot de volgende 5 conclusies:
1. het papier is 18e eeuws, van nederlands fabrikaat;
2. de tekening is waarschijnlijk een kopie van een andere, die mogelijk wél
echt is/was;
3. volgens de tekst betreft het een jeugdportret van de latere Heilige Non
van Oirschot;
4. de toeschrijving van het originele werk aan Rubens of van Dyck is niet
uitgesloten maar (nog) niet bewezen;
5. het is een erg boeiend, enigszins mysterieus. archiefstuk dat een goede
illustratie is van de nog vele onopgeloste raadselen uit de rijke en bonte
geschiedenis van Oirschot.

I II.

EEN BROEDERMOORD OP TOTEFEYT
door J.J.G. Stalpers

Rond 1640 wonen op Totefeyt - een schrijfwijze die veelvuldig op deze wijze
voorkomt in vroege Oerlese akten - de kinderen van Hendrick Ariaens, te
weten Marten Hendricx, getrouwd met Anneke, Frans Hendricx, getrouwd met
Maeyken, dochter Anna Hendricx, getrouwd met Peter Denis, en de onmondige dochter van wijlen zoon Willem Hendricx, die getrouwd was met Elisabeth Gij sbert Aerts.
Er is een scheiding geweest van de nagelaten goederen van hun ouders op 9-41636. Daarbij is het voor- en achterhuis ongedeeld toegewezen aan de broeders Marten en Frans. Op 19-3-1642 wordt een nadere deling gemaakt, waarbij
Frans het voorhuis en Marten het achterhuis krijgt met onderlinge afstemming
van het onderhoud. Mogelijk heeft deze deling, zoals meer gebeurt, tot ruzie
geleid. Kort daarop, op 30 mei 1642, blijkt Frans zijn broer Marten te hebben
gedood. Martens vrouw Anneke blijft met vijf onmondige kinderen achter.
Op 17 december 1642 wordt voor schepenen van Oerle een zoenakte gesloten
tussen vertegenwoordigers van beide partijen:

"Alsoo door ongeluck bij den handel van Frans Hendricx van lijff ter doot is
gecomen op den XXX may lestgeleden de persoon van Manen Hendricx (wiens
siele Godt wil genaedich sijn) ende dat binnen de dorpe van Oerle op den
Totefeyt aldaer ende dat daerover Frans Hendricx vrsz. hem is absenterende
gevende te kennen sijn ledtwesen thoonende alle oitmoet biddende vuyt de
gront sijns harten om die lieffde van Godt vergiffenisse, soo sijn gecompareert
Anneke naergelaeten weduwe Marten Hendricx afflijvighen geassisteert met
Geraert Ariens haeren momboir met Geraert Ariens ende Geraert Janssen
momboir ende toesiender vande vijff onmundige kynderen wijlen Manen Hendricx vrsz. verweekt bij Anneken vrsz. vanwege de afflijvigen ende Maeyken
huysvrouwe Frans Hendricx vrsz. met Everaert Reijnders bij haer daertoe
geassumeert van wege de delinquant ende sijn de vrsz. comparanten door tusschensprecken van goede mannen ende vrienden gehouden hebbende daer op
verscheyden vergaederinghen ende tesamenspreeckinghen, thonende de vrsz.
weduwe ende de vrsz. momboir ende toesiender meer genegen te sijn tot
bermherticheyt als tot vraecke, haet ofte nijdt getreden in desen tegenwoirdigen soene ende minnelijcken peijs in vergiffenisse over het vrsz. delict als
Frans Hendricx heeft geplecht in den persoon Manen Hendricx afflijvighen
ende dat in voege ende maniere hieronder volgende ...."
Frans moet als boetedoening Oerle voor 3 jaar verlaten maar hij mag daarna
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terugkomen, zij het onder het beding dat er nooit meer enige belediging valt.
Hij verkoopt op 13-2-1643 zijn erfgoederen aan Hendrick Laurenssen, te
weten huisinge, hof, bogaert, teulland, weiland en heide, hem bij deling
aangekomen, gelegen in Oerle onder Totefeyt. Hij moet, behoudens andere
onleesbare verplichtingen aan de weduwe en haar kinderen een aantal cruysdaelders betalen en hen voorzien van kleding. Tevens verplicht de dader zich
achter het graf van zijn broer te doen stellen:
"een houten cruys met de name van den afflijvigen daerop te laeten houden in
goede leesbaere letteren ende noch tot laeveisse des afflijvigen siele te laeten
doen acht missen waervan reedts drie gedaen sijn midtsgaders aen de armen
te geven en vuyt te reijcken een mudde rogge..."
BRON
Oud-rechterlijk Archief Oerle-Meerveldhoven, inv.nr. 265, folio 66 (19-3-1642), folio 69 (maart
1642), folio 81" (17-12-1642) en folio 95 (13-2-1643)
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KEMPISCHE CURIOSA 30
OIRSCHOT EN CYPRUS
door J. Lijten

Op 27 juni 1523 verscheen Jaspar van Esch met zijn vader, de priester
IIenrick van Esch, en drie borgen, alle drie met de voornaam Dirck, voor
schepenen van Oirschot in verband met zijn aanstelling tot rentmeester van de
familie van Merode in Oirschot. De zeer kort geformuleerde akte in het
Oirschotse schepenprotocol, die wij als bijlage voorleggen, geeft aanleiding om
enkele data uit de geschiedenis van de Familie van Merode te corrigeren of
aan te vullen en wijst daarnaast op een onvermoed - zij het zeer vaag verband tussen Oirschot en Cyprus.
Na de dood van Beatrix van Petershem in 1455 had haar oudste zoon, Jan IV
van Merode, zich de halve heerlijkheid Oirschot toegeëigend. Na een langdurig
proces werd door de Raad van Brabant in 1465 beslist, dat Oirschot aan hem
bleef, maar dat hij aan ieder van zijn drie broers, Ricald, Willem en Arnold,
een negende van de inkomsten moest afstaan!) Later hebben de vier broers
een regeling getroffen, die een paar eeuwen heeft stand gehouden: Jan behield
de halve heerlijkheid, maar twee vijfde deel van de meeste bezittingen in
Oirschot kwamen aan Ricald en diens afstammelingen (de tak Houffalize). De
Oirschotse bezittingen werden door een gezamenlijke rentmeester beheerd, die
de opbrengsten afdroeg volgens de verdeelsleutel: drie vijfde aan de heer van
Oirschot (uit de tak Westerlo) en twee vijfde aan de tak Houffalize. Dit laatste
deel was meestal in gezamenlijk bezit van meerdere leden uit die tak, aan wie
dan naar rato toegedeeld moest worden.
Blijkens de akte van borgstelling was d.d. 1523.06.27 Ricald IV van Merode
nog heer van Oirschot (en van Petershem en Diepenbeek). Dit houdt in, dat de
datum van zijn overlijden, door mij op gezag van Domsta gesteld op
1523.05.20, niet juist kan zijn.21 De minuut van de Oirschotse schepenen telt
historisch zwaarder dan een zijdelingse vermelding in een uitspraak van de
Raad van Brabant in 1525. Ricald IV moet wel niet lang nadien zijn overleden, want d.d. 1524.02.11 verhief zijn zoon, Henrick I van Merode, Oirschot
3)
'by doode wylen heeren Ryckaerts zyns vaders in broederlycken rechte'.
Het deel van de tak Houffalize was in 1523 in twee handen: Werner van
Merode, heer van Kalkofen en burgemeester van Aken, en de weduwe van
diens broer, Ricald van Merode-Houffalize, met name Helène van Melun. Van
deze Ricald vermeldt Domsta, dat hij is overleden tussen 1512 en 1524» Dit
kan nu in zoverre worden gepreciseerd, dat hij vóór 27 juni 1523 moet zijn
overleden. Van diens echtgenote, Helène van Melun, weet hij enkel, dat zij na
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1504/5 is overleden.5) Haar leven kan dus worden verlengd tot na 27 juni
1523, terwijl tevens kan worden vastgesteld, dat zij haar man heeft overleefd.
De weduwe noemt zich echter 'vrouwe van Chieveren'. Zij zal dat dus wel een
belangrijke titel gevonden hebben. Voor deze aanvankelijk raadselachtige
betiteling verschafte Domsta licht.51 Via zijn moeder, Margriet van Argenteau,
en zijn grootmoeder van moederskant, Johanna van Enghien, had Ricald van
Merode-Houffalize vele bezittingen geërfd in Namen, Henegouwen en Frankrijk en daarnaast ook aanspraken op drie kastelen in het koninkrijk Cyprus, die
echter door Venetie bezet waren. Deze Cyprische bezittingen werden zelfs
opgevoerd als een vordering van 110.000 dukaten op Venetie, welke vordering
natuurlijk verre van reëel was. Het was echter wel een mooie titel, waarmee
Helène zich kon opsieren. Cyprus, door Helène vermoedelijk uitgesproken op
z'n Frans, werd in Oirschot geschreven als 'Chieveren'. Overigens werd de
naam van de moeder van Ricald, Margriet van Argenteau, in Oirschot ook
verbasterd tot 'Arkenteel' en zelfs 'Herkenteel'.6)

vrydt te betaelen ende voltedoen allet 'tghene dair dieselve Jaspar aengaende
synder commissiën hom als voer verleent ennichsins inne versuymelyck
bevonden mach wordden ende den voergenoempden heeren van Petersschem,
jonkeren Werneren ende mynder vrouwen van Chieveren elck dat syne nae der
alder gewoenten uuyt te rycken ende te betaelen, soe vaere Jaspar in den name
als voer als principael 'tselve nyet en dede ende dairinne gebrekelyck bevonden wordde.
Desen aldus geschiet synde hebben wederomme geloeft Jaspar van Esch ende
heer Henrick van Esch op hon ende allen honne gueden hebbende ende vercrigende den voergenoempden Dircken, Dircken ende Dircken van alles scadeloes t'ontheffen.
Actum ut supra.

NOTEN
1) J. Lijten, 'De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 76.
2) Lijten, De heren, blz. 73; Domsta, Geschichte der Fuersten von Merode im Mittelalter, Dueren
1981, I, blz. 165.
3) Hertogelijk Hooffleenboeck van den quartiere van 's-Hertogenbossche, fol. CCCVII.
4) Domsta, Geschichte, I, blz. 167.
5) Domsta, Geschichte, I, blz. 168 e.v.; II, blz. 407 e.v.
6) Oirschots schepenprotocol van 1469, fol. 31; 1485, fol.

BIJLAGE
1523.06.27

Oirschot

Borgstelling voor Jaspar van Esch als rentmeester van de heren van Merode.
Oirschots schepenprotocol van 1523, fol. XXXVI.
Op huyden XXVII dagen in junio Anno XXIII° in presentie Henricx van
Berse ende Gerit Jan Henricx als scepenen tot Oirsschot syn gecompareert
Jaspar van Esch als rentmeester des edelen ende waelgeboren heeren, heeren
Ricalt van Merode, heer tot Petersschem, Diepenbeeck, Oirsschot etc. ende
met hom heer Henrick van Esch, priester, Dirck Ghysbrechtssoen Hoppenbrouwer, Dirck Corstiaenssoen van den Velde ende Dirck Jan Tymmermanssoen ende hebben geloeft super se et bonis suis omnibus habitis et habendis
gesamenderhant, onverscheyden, een voer al, ongeportert, ongeclergyt, onge-
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DE VERPONDINGSROUTE EN HUIZEN VAN NAAM
door H. Mijland

Provinciale genealogische dag Noord-Brabant
Op zaterdag 18 maart 1995 organiseert het Rijksarchief in NoordBrabant in samenwerking met Brabants Heem en het Centraal Bureau
voor Genealogie (CBG) een uitwisselings- en informatiedag voor
genealogen.
Noteert u daarom alvast in uw agenda:
PROVINCIALE GENEALOGISCHE DAG BRABANT
zaterdag 18 maart 1995
10.00 - 16.00 uur
Rijksarchief Noord-Brabant
Zuid-Willemsvaart 2, 's-Hertogenbosch
Met stands presenteren zich allerlei genealogische instellingen
en tijdschriften.
Een aantal mensen is bereid gevonden u met hun kaartenbakken of
computers te informeren over uitgezochte stambomen.
De momenteel beschikbare genealogische computerprogramma's worden
gedemonstreerd.
Op deze dag zullen enkele inleiders u informeren over genealogisch onderzoek in Noord-Brabant en over genealogisch bronnenmateriaal dat bij het Rijksarchief in Noord-Brabant en bij het
Centraal Bureau voor Genealogie berust.
Voor de meer gevorderde genealogen zijn er 's middags korte
lezingen over materiaal dat u kunt gebruiken om stambomen verder
'aan te kleden'.
Tenslotte presenteren het Rijksarchief en het CBG hun nieuwe gids
voor genealogisch onderzoek in Noord-Brabant.
De toegangsprijs bedraagt f 5,- (incl. lunch f 15,-).
U kunt zich tot 1 maart 1995 opgeven bij het RANB door het
verschuldigde bedrag te storten op giro 107.67.90 onder vermelding van: 18 maart / aantal personen en evt. aantal lunches.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Albert Verhees of Willem
van den Berg, RANS 073-120733, toestel 411 (maandag t.m. donderdag)

Voor de reeks 'Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zeventiende tot de
twintigste eeuw', die vanaf de eerste jaargang van Campinia met regelmaat is
gepubliceerd, vormden de verpondingskohieren naast de kadastrale administratie een belangrijke bron. Een vraag die mij al lang bezig hield, was of uit
die registers de gang van de belastingambtenaar was te reconstrueren. Daarbij
speelde tevens de wens om de namen van de historische panden eens systematisch bij elkaar te plaatsen. Om op deze vragen een antwoord te vinden,
was een onderzoek in genoemde kohieren nodig.
De verpondingskohieren
De verponding is een belasting op onroerend goed ingevoerd na de vrede van
Munster. De invoering gaf nog al wat problemen. Aangenomen mag worden
dat de eerste kohieren in 1658 of kort daarna zijn goedgekeurd.» In Oirschot is
per herdgang een kohier of zetboek aangelegd. Over de periode, waarin deze
belasting geheven werd, zijn per herdgang zes registers aangetroffen. Voor
zover uit de aantekeningen in deze registers is na te gaan, lopen de opeenvolgende delen over de volgende jaren:2)
boek I 1658 - 1708
boek II 1708 - 1753
boek III 1754 - 1770
boek IV 1770 - 1787
boek V 1788 - 1805
boek VI 1805 - 1810.
Onderlinge vergelijking van deze boeken, met name die inzake de herdgang
Kerkhof, geeft het volgende beeld.
Boek I:
In boek I is duidelijk te zien dat de administratie nieuw is. De oorspronkelijke
inschrijvingen zijn soms nauwelijks te herkennen tussen de vele aantekeningen
en overboekingen. Als oorspronkelijke inschrijving is onder de naam van een
persoon of instelling een lijst van onroerende goederen opgenomen met de
bijbehorende oppervlakte en te betalen belastingsom. In de kohieren noemt
men deze lijst een regel. Gaan de goederen na overlijden of verkoop over naar
een andere eigenaar, dan schrijft men diens naam boven de naam van de
oorspronkelijke bezitter. Is het bezit omvangrijk, dan kunnen regels op
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verschillende folio's zijn geboekt. Heeft die persoon of instelling ná de eerste
registratie goederen gekocht of verkocht, dan wordt dit onder of naast de
oorspronkelijke regel aangetekend. Is het aantal mutaties groot dan worden die
op een ander folio geregistreerd. Desnoods worden folio's tussengevoegd,
waardoor de inschrijving bijvoorbeeld op folio 94iii' kan staan of wel op het
derde tussenvel na folio 94 verso-zijde.
Met het aanleggen van een nieuw kohier is waarschijnlijk te lang gewacht,
waardoor het aantal tussenvellen zeer groot is geworden met het gevolg dat de
administratie ondoorzichtig werd. Om zelf wegwijs te worden in dit boek
maakte de zetter, die de administratie van boek II voerde, in 1744 een index
op boek I. Waarschijnlijk heeft hij toen ook de verwijzingen naar 'het nieuw
setboek' (= boek II) op een aantal folio's in boek I bijgeschreven. Dit is
jammer genoeg niet consequent gebeurd.
Namen van panden komen in dit kohier slechts sporadisch voor. Wel is soms
later de naam van een pand bijgeschreven door degene die het kohier heeft
aangelegd of door een latere hand.') Soms vindt men een naam alleen in een
mutatie of overboeking.4)

nieuwe regel in boek III in boek II te vinden is. De verwijzingen naar het
volgende zetboek (boek IV) maken duidelijk dat de 'looproute' van de zetter nu
nagenoeg identiek is aan die in boek III.
De vermelding van namen van panden komt in dit deel voor het eerst uitgebreid voor.

Boek II:
Dit kohier is een duidelijke verbetering ten opzichte van boek I. De opzet is
duidelijker. De vele overboekingen zijn ordelijker geregistreerd. De hoeveelheid maakte wel het tussenvoegen van folio's nodig. Verwijzingen naar het
vorige boek komen niet voor, wel naar het volgende. Deze laatste zijn echter
niet sluitend. Dit boek bevat, evenals alle volgende, een index op naam.
De volgorde waarin de regels zijn ingeschreven komt in grote lijnen overeen
met die in boek I. Gezien de min of meer chaotische inrichting van het eerste
boek is het niet verwonderlijk, dat in dit deel meerdere regels van een eigenaar
samengevoegd zijn tot een nieuwe regel.
Namen van huizen komen in dit deel wel voor, doch in veel mindere mate dan
in boek III.
Boek III:
Bij de aanleg van dit register zijn de aanloopfouten van de nieuwe administratie verdwenen. Daarin worden voor het eerst verwijzingen gemaakt naar
het voorgaande boek. Deze terugverwijzing geschiedt naar het folionummer,
waarop in het vorige boek de laatste eigenaar is vermeld.
Uit die verwijzingen is op te maken, dat de volgorde van de respectievelijke
goederen in boek II en III nagenoeg gelijk is. Afwijkingen zijn grotendeels een
gevolg van de mutaties. De verwijzingen zijn echter niet sluitend. Wanneer
namelijk in boek III bezittingen van een zelfde eigenaar op een nieuwe regel
zijn samengevoegd, terwijl die in het vorige boek op meerdere folio's stonden,
dan wordt alleen verwezen naar het folio waarop de eerste bezitting uit de

Boek IV t/m VI:
In deze verpondingskohieren zijn steeds verwijzingen opgenomen naar de
vorige kohieren en naar het volgende boek, met uitzondering natuurlijk van
doorverwijzingen in boek VI.
De volgorde in deze registers is bijna op het folionummer gelijk.
De namen van de panden komen in gelijke mate voor als in boek III.
Route van de zetter
De eerste vraag was of uit de registratie in de verpondingsregisters de looproute van de verpondingszetter zou zijn te reconstrueren. De meest herkenbare
route is, vanwege het bewaarde stratenpatroon, in de bebouwde kom van
Oirschot te verwachten. De keuze voor de verpondingsregisters van Kerkhof,
zoals het centrum van Oirschot destijds werd genoemd, ligt dan ook voor de
hand.
Uit de inleiding is te constateren dat de volgorde van optekening in de zes
registers in grote lijnen gelijk is. Voor bepaling van de route kozen we voor
deel III, omdat de registratie hierin geen kinderziekten meer vertoond. Bovendien komen in dit register voor het eerst veel namen van panden voor. Deze
gegevens gekoppeld aan andere bronnen maken een vrij nauwkeurige reconstructie mogelijk.
We gaan uit van de in de bijlage gegeven lijst, samengesteld uit boek III. Voor
de reconstructie van de route gaf het stratenpatroon, ingetekend op een kaart
uit 1842, een goed houvast (zie afbeelding hiernaast)» Aangenomen mag
worden dat de loop van de daar gegeven wegen in de een ruime periode
daaraan voorafgaand niet gewijzigd is. Het verloop van die straten is voor het
merendeel ook nu nog te herkennen, zoals uit het vervolg zal blijken.
Afgaande op de in de eerste folio's vermelde perceelsnamen start de route van
de verpondingszetter in de Boterwijk, vermoedelijk in het Lieveld en de
Mousten. Van daar wordt via de Boterwijksestraat in zuidelijke richting
gelopen. Waarschijnlijk wordt via de Proosbroekseweg - op de kaart Kapel
Straat genoemd - een 'uitstapje' gemaakt naar de brug over de Beerze (fol.25)
en wellicht via de Papenvoorden (Papenvoortsche Straat) teruggelopen naar de
Boterwijksestraat. Vervolgens wordt de Schepersweg - toen ook zo genoemd gevolgd tot aan 's-Heerenvijvers (fol.49). De volgende vermeldingen in het
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kohier geven geen zekerheid. Aangenomen mag worden dat langs de op de
kaart genoemde Vijvers Straat teruggegaan wordt naar het dorp. Deze weg
loopt ten westen van het landgoed 's-Heerenvijvers en volgt vanaf de kruising
met de huidige Wintelresedijk een tracé in noordelijke richting, dat zeer
waarschijnlijk over de rijksweg uitkomt in de Drieterskuil. Aangekomen bij de
Koningshof is linksaf geslaan naar het einde van de Koestraat (fol.59), dat dan
gesitueerd moet zijn op de plaats waar het nu 't Kasteeltje heet. Vervolgens
worden de percelen aan weerszijde van de Koestraat opgenomen met een
onderbreking richting St. Anna en Oda Gasthuis in de Heistraat (fol.71).
Vanuit de Koestraat wordt de westzijde van de Markt respectievelijk het begin
van de Nieuwstraat geregistreerd. Door de huidige Kerkstraat worden ook de
paar panden in de Torenstraat (fol.94-95) meegenomen. De Nieuwstraat wordt
dan vervolgd om op het eind de Gasthuisstraat in te draaien. Aangekomen bij
de St. Odulphusstraat (fo1.118) worden de panden hier genoteerd en via de
Dirk van der Ameijdenstraat gaat het naar de Dekanijstraat. Dan volgt een
duister gedeelte in de route (fol.132-148), wat waarschijnlijk grotendeels de
Rijkesluisstraat betreft. De draad is weer op te pakken wanneer we terugkeren
richting Markt (vanaf fol.150?). Na de Reysende Man (fol.161) wordt overgestoken naar de Zwaan om richting Molenstraat te gaan. In deze straat worden
de percelen vermoedelijk eerst aan de oostzijde opgenomen tot aan de Kanunnikensteeg (toen Steenstraatje genoemd; fol.170 e.v.). De route wordt via de
Eindhovensedijk naar Koolmond vervolgd (fol.175-176) en binnendoor naar
Zwanenburg. Door de 'hei' keert hij terug naar de Molenstraat, waar de panden
ter westerzijde worden ingeschreven. Via het Vrijthof of Lieve Vrouwe
Kerkhof komt hij uiteindelijk op de Markt, waar de rij huizen aan de zuidzijde
aan de beurt zijn (fol.197vo-202). Als laatste pand wordt de Kerkhofse
windmolen in het kohier opgenomen. Op het kaartje is te zien, dat deze molen
toen op de hei gelegen was.
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De gegevens in de bijlage zijn gebaseerd op de oorspronkelijke inschrijvingen
uit 1754. Daaruit is na te gaan hoeveel huizen er op dat moment in de kom
van Oirschot stonden. Bij het tellen zijn de vernoemde 'kamers' niet geteld als
een huis, ofschoon ze wel als wooneenheid gefungeerd hebben. Wanneer
'halve huizen' direct na elkaar vermeld zijn, dan worden ze per twee als een
huis gerekend. De genoemde fundatiegebouwen zijn steeds als een huis
berekend. De telling van het aantal huizen in Kerkhof komt dan uit op 207.
In het verpondingsboek worden een aantal huizen met naam genoemd, te
beginnen in de Koestraat met "Fredenborgh' (fol.67) en eindigend op de Markt
met huis 'Antwerpen' (fol.202). In de lijst zijn enkele bekende, doch elders
aangetroffen benamingen, ook genoemd. Uitgaande van de vermeldingen in

45

44
boek III zijn in 1754 vierendertig huizen met een naam gesierd.
5

NOTEN
1)

2)
3)
4)
5)

Voor meer informatie over deze belasting en de invoering daarvan, zie: A.C.M. Kappelhof,
De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (16481730). - Tilburg 1986. M.n. p. 79-101.
Deze registers behoren tot het Oud administratief archief van Oirschot.
Verpondingsboek Kerkhof I folio 119D en 115.
Verpondingsboek Kerkhof I fol. 119D.
Kaart der Provincie Noord-Brabant bestaande uit 12 bladen met Verzamelings-Kaart volgens
de opmetingen van het Kadaster 1842; kaartnummer VII.

In deze bijlage zijn de regels uit het verpondingskohier van de herdgang
Kerkhof nummer III verkort weergegeven. Per folio is aangegeven of daarop
een of meerdere huizen zijn geregistreerd, alleen percelen grond, of wel
overboekingen. In de volgende kolom is zo mogelijk het huidige adres van een
pand gegeven, meestal gebaseerd op de publikaties in Campinia. In de laatste
kolom is de jaargang en de eerste bladzijde van de betreffende publikatie
vernoemd. De kolommen drie en vier zijn zo nodig op een tweede regel gedrukt. De schrijfwijze van oude namen is zo nodig overgenomen. In het
register zijn geen gemeentelijke gebouwen opgenomen.
Bij de eerste folio's zijn hier en daar tussen haakjes een of meerdere namen
van percelen opgenomen om de ligging van de genoemde huizen of gronden
nader te kunnen duiden.
De toevoegingen tussen [ ] zijn uit het kohier overgenomen. Die tussen ( ) zijn
door de auteur toegevoegd. Tot de laatste categorie zijn ook de geplaatste
vraagtekens te rekenen. Wellicht kunnen deze in volgende publikaties worden
opgelost.
folio

omschrijving

1
2
3
4

huis
1/3 part in een huis
huis
[Moost]
huis
[Pullebraken, Rijsingh]
huis

8
9
10
11

BIJLAGE

Ca p

6
7

huidig adres

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

helft van 2/3 huis
huis
helft van 2/3 huis
blanco
huis
[Moost, Lieffvelt]
huis
[Moost, Boterwijkse akker]
huis
huis
[Verckenstraatje, Lieffvelt]
huis
[Moost, Verckenstraatje]
huis
Zie ook fol. 112 en 169 voor huizen
in Boterwijk.
grond
grond
[Moorenlandt]
overboekingen
huis
[Heuvelschen akker]
huis
[Pullenbraken, Moost]
huis
grond
[Proosbroek]
blanco
grond
[Lieffvelt, Heuvelschen akker, Dun]
huis
huis
[Dun, Papenvoort, Laarakker]
blanco
huis
huis
[aan de brug (over de Beerze), Proosbroek]
huis
huis
[Moorenland, Schepersweg, Papenvoort]
huis
huis
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30

huis
[Beerse Pad]
31
blanco
32
huis
33
huis
33vo grond
34
huis
35
huis
huis
[Dun, Laar]
36
blanco
37
huis
38
blanco
39
huis
huis
huis
40
overboekingen
41
huis
[Dun, Scheperscampke]
42
blanco
43
huis
44
grond
44vo grond
[Dun, Meulencarnp]
45
grond
46
huis
half huis
47
overboekingen
48
huis
49
huis
[Hemelrijk aan de Wintelresen Weg]
50
hooghuis
neerhuis
51
huis
huis
52
huis in de Koestraat
53
huis
huis
[akker aan 't hooghuis]
54
blanco
55
huis
huis
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[aan de Meulen, Moorenland]
huisje
56
huis
57
huis
58
58vo huis
huis
59
huis achter in de Koestraat
blanco
60
huis
61
61vo huis
huis
62
62vo huis
huis
63
huis
64
grond
65
Gemeente Oirschot:
66
groot huis in de Koestraat, nu de Pastorie
Koestraat 23-25
IX 136
huis aan de straat (= 't Hof van Soims)
67
Koestraat 16
XXI 3
idem
huis Fredenborgh (nu gesloopt)
Koestraat 21
67vo huis de Pauw
55
huis
68
Koestraat 13
huis, genaamd de Valck
69
III 90
69vo grond
70
huis
Zie ook folio 95 [Koestraat 10] en fol. 168.
Fundatie St. Anna et Oda Gasthuijs:
71
Heistraat 1-3
huis
III 217
Koestraat 9-11
72
huis
VII 109
(Rond 1800 heeft waarschijnlijk herbouw plaats
gehad van de huizen op fol. 73 t/m 74vo.)
72vo grond
Koestraat 7
woning in de Koestraat
73
VII 70
73vo grond
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74
half huis
74vo huisje
VII 67
75
huis de Ploegh
64
76
huis den Osse Cop
77
huis, genaamd de Witte Leeuw
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Koestraat 5
Koestraat 4

V

Markt 12+12a?

IV 22
78
huis
Markt 11
XX 43
79
huis den Witten Leeuw
Markt 12+12a?
IV 22
(Niet duidelijk is hoe de situatie m.b.t.
fol.77 en 79. precies is.)
79vo huis
80
huis
81
huis den Bonten Osch
Markt 15
57
huis 't Hart
(vermoedelijk naast de Wildeman fol. 200)
81vo
grond elders
82
blanco
83
huis
huis
84
huis de Drie Croonen (nu 't Geveltje)
Markt 18
201
85
huis de Prins van Orange
Markt 19
33
86
huis
Markt 20
XV 180
(rond 1700 in verkoopakten 'Den Fransen Hoed'
genoemd)
86vo de kamer
87
huis
huis
87vo grond
88
huis naast het Raadhuis
huis en vriezerij in de Nieuwstraat
89
huis, genaamd St. Marten
Nieuwstraat 1
VI 140

II

89vo huis
huis
90
grond elders
91
huis
91vo
VI 41
huis
92
huis
93

Nieuwstraat 14
Nieuwstraat 7 en
Kerkstraat 1

41
Torenstraat 8
huis, genaamd Diest
94
130
Torenstraat 4
huis
95
XXII 111
huis (Koestraat 10)
XVI 27
half huis
96
half huis
96vo
Nieuwstraat 9
huis
97
113
(vermoedelijk De Maan genoemd)
Zie ook fol. 110 voor Nieuwstraat 11-13.
blanco
98
helft van een huis
99
helft van een huis
99vo
huis, waar de religieuzen in hebben gewoond
100
Nieuwstraat 28
III 74
101
blanco
101vo huis
102
blanco
102vo half huis
103
half huis
huis
104
huis (Molenstraat 4-6)
XIX 129
huis in de Nieuwstraat
105
106
huis
huis
overboekingen
107
107vo huis
huis, genaamd den Blocxacker
108
109
huis

X
II

V

52
125
huis
126
huis St. Jacob
205
126vo grond
127
huis
128
huis
129
klein huisje
129vo grond
130
huis
XXIII 140
(nu boerderij van Van Overbeek)
131
Sint Joris Gasthuis:
huis
132
huis
133
huis
134
huis
135
blanco
136
huis
137
grond
138
huis
139
huis
140
huis
140vo huisje
141
huis
142 grond
143
huis
144
huis het Molentje
145
huis
146 overboeking
147
huis
huis
huis
148
huis
149
overboekingen
150
huis
(vermoedelijk Rijkesluisstr 13; zie
Campinia III 164)
151
huis
XVII 81
(In notariële akte uit ca.1860
't Fortuin genoemd.)
152
half huis bij Rijckerssluijs
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v. Baerlandstr 5

Rijkesluisstr 20

V

helft van het Cleijn huisje
half huis aan Rijckersluijs
153
153vo een camer
huis
154
huis
155
huiske
156
156vo een camer
een camer
157
huis aan de straat
158
XXIV 46
huis
huis den Blauverwer
159
139
huis den Arent
160
huis den Reijsende Man
161
96;
VI 105
162
94
163
164
XV 33
165
203
166
82
167
168
XV 80

Rijkesluisstr 11

Rijkesluisstr 6
Rijkesluisstr 4
St. Odulphusstr 1

huis de Swaan

Markt 4

grond
huis naast de Swaan

Rijkesluisstr 1

huis het Varcken

Rijkesluisstr 3

huis de Ster

Molenstraat 2

Zie ook fol. 104 [Molenstraat 4-6]
huis
huis de Wereld

Molenstraat 8

half huis in de Koestraat
Zie ook fol. 185 [huis aan de Lieve
Vrouwekerkhof; Molenstraat 10]
169
huis den Oijevaer
XVII 181
klein huisje tot Boterwijk
huis in het Steenstraatje
170
171
grond
half huis in de Steenstraat
172
Zie ook fol. 110
172vo half huis

II

Molenstraat 12

II
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173
174
175
IV 126
176
177
178
179
180
181
174
182
183
184
185
186
187
53;

55

overboekingen
Gasthuis van Jonk. Dirk van der Ameijden:
huis
bovenhuis
neerhuis
huis bij Coolmont
blanco
huis
huis
grond
huis, genaamd Swanenborgh
huis
huis aan de hei
overboeking
huis aen de hei
huis aan de Lieve-Vrouwekerk
blanco
huis

Zwanenburg 1

V

Molenstraat 27-29?
II

huis in Sijmkensdael
huis
huis aan Daams Gasthuis

III 145
188
overboekingen
188vo Gasthuis van heer Jan Daams:
huisjes
III 145
189
blanco
189vo grond
190
huis aan de Lieve Vrouwe Kerkhof
191
huis aan de Lieve Vrouwe Kerkhof

192
XIII 39

193
XIII 107
huis op de L.V. Kerkhof
194
huis aan de L.V. Kerkhof
195
huis het Broekje
196
XIII 148
blanco
197
197vo huis den Laken hal aan de markt

VII 157

133,146

XII 205

(nu winkel 'De Vlaamse Reus')
huis in de Nieuwstraat
huis op de L.V. Kerkhof

Molenstraat 15?

Molenstraat 17-25

Molenstraat 11-13
+ Vrijthof 4-5
[In 1681 omschreven als 'Het nieuw
pannenhuijs aen Livrouwen kerckhoff]
huisje op L.V. Kerkhof
Vrijthof 6

Vrijthof 7

Vrijthof 9

Vrijthof 10

32
Markt 5
huis 't Greel
198
XX 200
(Voor 1716 De Leers genoemd en na 1894
't Hoedje.)
huis
199
Zie fol. 81 ['t Hart]
Markt 7
huis, genaamd den Wildeman
200
84
overboekingen
201
Markt 9
huis Antwerpen
202
VII 13
Cantorije tot Oirschot:
203
grond
huis de Cantorije tot Naastenbest
203
203vo Diaconie Armen:
grond
203vo Armen van Oirschot:
overboeking
Fundatie van Joncker Jan van Merode:
204
grond
204vo Fundatie van de heer en Mr. Gijsbert Vlemmincx:
grond
't Gemeene land of de gebruikers:
205
grond
205vo t/m 216vo
grond
de koren windmolen
217

