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HONDERD MAAL CAMPINIA
In deze honderdste aflevering wil de redaktie even stil staan bij 25 jaar Campinia.
De uitgave van dit tijdschrift - gestart in april 1971 - is destijds mogelijk gemaakt
door het bestuur van het Streekarchivariaaat Noord-Kempenland, een samenwerkingsverband van de gemeenten Best, Oirschot en Veldhoven. Dit verklaart
meteen waarom het merendeel van de artikelen handelt over die gemeenten en de
voormalige gemeenten Oerle en Zeelst.
In de loop der jaren is niet alleen het uiterlijk van Campinia veranderd - van
gestencilde uitgave naar offsetdruk, maar ook de inhoud kreeg een duidelijk ander
karakter. Naast de min of meer vaste rubrieken genealogie, toponymie en huizen
en bewoners, lag in de eerste jaargangen het zwaartepunt op publicatie van bronnen aangaande de deelnemende gemeenten. De ontsluiting van die archieven
maakte het mogelijk grondslagonderzoek te doen en op basis daarvan te publiceren. Deze artikelen vormen steeds meer de kern van dit tijdschrift. Daarnaast
kwam er ruimte voor meerdere onderwerpen, zoals archeologie, kerk- en kultuurgeschiedenis.
Werden oorspronkelijk het merendeel van de publikaties door de redaktie verzorgd met enige ruimte voor bijdragen van de lezers, momenteel is dit juist omgekeerd. Dit alles was en is niet mogelijk zonder de gewaardeerde medewerking van
een hechte kern van auteurs en diverse gastschrijvers. Het bestaansrecht ontleent
deze periodiek aan de grote groep abonnees, waarvan velen het tijdschrift vanaf de
start trouw zijn gebleven. De redaktie is zowel de schrijvers als de abonnees dankbaar voor hun vasthoudende interesse in de geschiedenis van de Kempen in het
algemeen en hun woonplaats in het bijzonder.
Om een overzicht te krijgen van wat er in die afgelopen 25 jaar is gepubliceerd
heeft de redaktie een inhoudsopgave samengesteld van de artikelen, die in de 25
jaargangen zijn verschenen. Dit overzicht is als extra uitgave bij deze aflevering
gevoegd.
De index op de 25e jaargang (1995) zal in het april-nummer worden gepubliceerd.
De redaktie

N.B.
I.v.m. een algehele kostenstijging, zijn we genoodzaakt de abonnementsprijs met
f 1,-- te verhogen naar f 25,-- per jaar. De accept-giro ter voldoening van de abonnementskosten zal met het april-nummer worden meegezonden.

I.

DE FUNCTIONARISSEN VAN HET
OIRSCHOTSE KAPITTEL
door J. Lijten

In de middeleeuwse optiek van de driedeling der maatschappij: de gewone man
die werkt, de ridderschap die strijdt en de geestelijkheid die bidt, was het
Oirschotse kapittel een indrukwekkend bid-instituut.1)
De grondslag voor deze kerkelijke bid-instituten werd gevormd door de Akense
regel voor kanunniken van 816.2) Deze regel bestond uit 145 hoofdstukjes (capitula enkelvoud: capitulum), waarvan dagelijks een hoofdstukje werd voorgelezen,
dikwijls door een leerling van de Latijnse school, in de bijeenkomst der kanunniken na de prime, het kerkelijk morgengebed. Naar aanleiding daarvan werd deze
dagelijkse (korte) bijeenkomst `capitulum' genoemd, welke naam overging naar
elke. ook langere delibererende, bijeenkomst der kanunniken en uiteindelijk, vermoedelijk kort na 1100, op het college van kanunniken zelf.3)
Op basis van deze algemeen geldende regel werden door de patroons of door het
kapittel zelf statuten opgesteld als huishoudelijk reglement. In Oirschot wist het
4
kapittel de vaststelling van deze statuten steeds in eigen hand te houden. ) Wij
moeten ons echter realiseren, dat er naast deze geschreven statuten meerdere vaste
gewoonten bestonden in een kapittel, die nooit werden opgeschreven.
Verschillende functionarissen van het kapittel komen dan ook niet in de statuten
voor en zijn ons enkel bekend uit toevallige vermeldingen.
Om u een indruk te geven van de complexiteit van een instituut als het Oirschotse
kapittel willen wij u een overzicht geven van de verschillende functionarissen,
zoals ze uit de archieven naar voren komen, zonder te suggereren, dat de opsomming volledig zou zijn, aangezien de archieven daartoe ten enen male ontoereikend zijn.
Bij de bespreking van de dekens en vice-dekens, die - anders dan tijdens een normale vacature - het kapittel geleid hebben, bleek reeds, dat zelfs van deze hoogste
functionarissen de gegevens dikwijls fragmentarisch zijn.
Wij willen eerst de aandacht richten op die functionarissen, die een speciale taak
hadden in verband met het primaire doel van het kapittel, het bidden en zingen van
de kerkelijke getijden en de dagelijkse hoogmis.
Van de kanunniken, die als zodanig in Oirschot benoemd waren, resideerden sommige niet ter plaatse. Er moesten dan plaatsvervangers, vicarissen, zijn om voor
hen de diensten mede te verrichten. In vele kapittels konden de afwezige kanunniken zelf hun plaatsvervangers aanwijzen, maar het Oirschotse kapittel had reeds
in de oudste geschreven statuten van 1293 bepaald, dat niet de afwezige kanunniken zelf maar deken en kapittel deze vicarissen zouden aanstellen, waarbij tevens
hun vergoeding werd vastgesteld.5 ) Er waren regelmatig 5 of 6 vicarissen. Zij werden, voorzover wij konden nagaan, steeds door het kapittel benoemd en wisselden
blijkbaar nogal. Meestal hadden zij ook nog een andere functie.
Naast deze vicarissen waren er nog een aantal kapelaans. Deze functie moeten we
echter niet verstaan in onze zin als helpers van de pastoor in de zielzorg. De kape-
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laans hadden als taak meermalen per week een Mis op te dragen. Daarnaast moesten zij zoals alle geestelijken, die aan de Oirschotse kerk verbonden waren, de kerkelijke getijden mee bidden en zingen en dikwijls hadden zij ook nog een andere
functie. Herhaaldelijk is sprake van 'de oude kapelanen'. Hun functie werd gefinancierd uit een algemeen fonds, dat in de loop van de tijd door giften van particulieren bij elkaar gebracht was. Naast dit algemeen fonds bestonden er in de
Oirschotse kerk vele speciale fundaties, stichtingen, die meerdere Missen per
week lieten opdragen door een priester, dikwijls rector genoemd, en deze daarvoor
een inkomen toekenden.6) Zij allen hoorden tot de kapelaans. Deze kapelaans
konden tevens vicaris zijn voor een afwezige kanunnik.
D.d. 1532.08.01 gaven de pastoor, mr. Henrick Ariaenszoon van Vucht, en 19
`kapelanen ofte dieneren' der kerk van Oirschot voor de schepenbank procuratie
in een rechtszaak.7) Er was dus een indrukwekkend aantal priesters in dienst van
de kerk. Zij allen hoorden in de kerk mee te bidden en te zingen bij de getijdengebeden en de hoogmis, die dagelijks meerdere uren in beslag namen. Daarnaast
hoorden onder het Oirschotse kapittel nog de pastoors van Best, Bladel,
Middelbeers, Vessem, Wintelre en Knegsel met hun eventuele helpers.8) Zij woonden gewoonlijk ter plaatse, maar wanneer zij in Oirschot waren, hoorden ook zij
deel te nemen aan het kerkelijk getijdengebed.
De kerkelijke getijden werden gebeden en gezongen volgens de algemene kerkelijke feest- en heiligenkalender, maar daarnaast had de Oirschotse kerk nog een
eigen heiligenkalender, de 'ordinarius' .9) Het was dikwijls een ingewikkelde zaak,
om te regelen, hoe de kerkelijke getijden gebeden moesten worden. Daarom stelde het kapittel volgens de bepaling der statuten van 1472 een der oudste en meest
ervaren kanunniken of vicarissen aan als `cartabellarius`. Hij moest zorgen, dat
er elke zaterdag voor de vespers een lijst, cartabel of wastafeltje, in het koor hing,
waarop voor heel de komende week was genoteerd, hoe het kerkelijk officie moest
worden gebeden. In het geval dat hij er niet uitkwam, moest hij de moeilijkheid
zaterdags na de hoogmis voorleggen aan het kapittel.10) In 1606 kreeg de cartabellarius ook de opdracht om de presentiegelden uit te betalen aan degenen die bij
de kerkelijke diensten aanwezig waren.11 )
In de liturgische dienst van het kapittel speelde de zang een grote rol. De hoogmis
werd elke dag gezongen en op zondagen en de vele toen verplichte feestdagen ook
de vespers en misschien de lauden. De gregoriaanse zang werd op de Latijnse
school geleerd, zodat alle schooljongens konden zingen.12)
De zang van de kanunniken zelf werd geleid door de cantor, die zelf de moeilijkste passages, zoals de antifonen en het intoneren der psalmen voor zijn rekening
nam, volgens de stichtingsakte van de cantorij daarbij geassisteerd door de rector
van het altaar van het H.Kruis en de rector der Latijnse schoo1.13)
De rector der Latijnse school had dus niet enkel een taak in het onderwijs van
het Latijn maar ook de algemene muzikale vorming van alle leerlingen, vooral met
het oog op de kerkzang.
Naast het gregoriaans werd echter ook meerstemmig gezongen op de hogere feestdagen. De leiding van deze speciale zang was in handen van de zangmeester,
soms ook phonascus of psaltes genoemd. Dikwijls zal de rector van de Latijnse
school, indien hij bekwaam was, deze taak hebben uitgeoefend, maar er blijken in
het begin van de zeventiende eeuw ook speciale zangmeesters te zijn aangetrok-

ken. Wij vermoeden echter, dat sommige van deze zangmeesters, vooral indien ze
zeer bekwaam waren, door grotere kapittels zijn weggekocht. In 1607 werd een
contract gesloten met Gisbert Verschout als zangmeester tegen een salaris van 6
mud rogge per jaar.I 4) Vermoedelijk was hij aangetrokken op instigatie van pastoor
Petrus Vladeraccus, want wanneer in het begin van 1608 zijn contract wordt hernieuwd, wordt dit in verband gebracht met het functioneren van de pastoor.15)
Toch is hij op het einde van dat jaar niet meer in functie maar vervangen door
Adriaan Daniels nu tegen een jaarsalaris van 25 gulden. 16) Deze is nog speurbaar
in 1609 maar is einde 1611 blijkbaar vervangen door de broer van pastoor Petrus
Vladeraccus, genaamd Joannes.' 7 ) Deze Joannes Vladeraccus, die in de familiegeschiedenis spoorloos verdwijnt, is vermoedelijk in deze functie in Oirschot gestorven, want in maart 1612 wordt een contract gesloten met Andreas Courtois tegen
het uitzonderlijke jaarsalaris van 70 gulden.18) Gezien het grote salaris, dat hem
wordt toegekend, zal hij zeer begaafd geweest zijn. Aan het einde van datzelfde
jaar vraagt hij dan ook 14 dagen bedenktijd, om te beslissen of hij wel in functie
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zal blijven.' 9) In mei 1613 is hij nog in functie. ) Maar in april 1615 wordt een
vervanger voor hem aangetrokken in de persoon van Willem van de Ven tegen het
veel geringere jaarsalaris van 25 gulden en 1 mud rogge.21 ) Andries Courtois is
blijkbaar lid geworden van het gilde van Sint Sebastiaan en schoot zich koning.
Het schild, dat hij aan het einde van zijn koningschap aan het gilde schonk, is
helaas door het gilde verkocht, maar kon onlangs voor Oirschot worden teruggekocht. Willem van de Ven zal niet zo bekwaam geweest zijn en wordt reeds in juni
1616 vervangen door Anthonius Verrijt tegen het bijna dubbele jaarsalaris van 50
gulden.22) Hij was een oom van de bekende organist, Jan Baptist Verrijt, en heeft
vermoedelijk tot zijn dood in 1645 als zangmeester gefungeerd.23)
De voornaamste taak van de zangmeester was de opleiding van de choralen, jongens van de Latijnse school, die in meerstemmige missen de hoge stem zongen.
Over hen spreken reeds de kapittelstatuten van 1472, waar in artikel 12 bepaald
wordt, dat niemand toegelaten mag worden in liturgische kleding en in het koor
behalve leerlingen van de kapittelschool, aan wie dit vanwege hun geschiktheid tot
meerdere luister van het koor door de schoolrector wordt toegestaan. 24) Op het
Caeciliafeest van 1593 bleken dan ook 4 choralen aanwezig te zijn.25) Op het winterkapittel van 1623 werd bepaald, dat deze choralen, daar `pueri symphoniaci'
genoemd, op kosten van het kapittel rode toogjes zouden krijgen. 26)
Naast de choralen waren er voor de meerstemmige muziek, toen gewoonlijk polyfonie in enkelvoudige bezetting, nodig een baszanger, een tenor en een alt (contratenor), over welke samenzang de zangmeester de directie voerde.27) De tenor
zal meestal gezongen zijn door de zangmeester en de contratenor door een van de
kapelaans, maar daarover vonden we tot nog toe geen gegevens. De baszanger, de
basconter, blijkt in Oirschot reeds in de zestiende eeuw een (semi)beroepszanger
te zijn. In 1581 speurden we Willem Gerardszoon van der Biezen als zodanig.28)
In 1592 blijkt Dirck Weygergancx hem te zijn opgevolgd.29) Deze heeft als basconter een lange staat van dienst gehad. Hij was tevens kapelaan en rentmeester
van het Amelryck-Boots-gasthuis. Met diens opvolger is het kapittel niet zo gelukkig geweest. In 1619 werd Gilbert van der Ameyden in die functie benoemd op
voorwaarde, dat hij een muzikale opleiding zou volgen en een instrument zou
leren bespelen.30) Een jaar later werd hij ontslagen, omdat hij niet geschikt was en
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niet voldeed aan de gestelde voorwaarden, maar een paar maanden later weer voor
een jaar gehandhaafd, nadat hij beterschap beloofd had.31 ) Er trad echter geen verbetering in en in 1621 werd hij ontslagen als vicaris vanwege onwettige afwezigheid en als basconter vanwege het verwaarlozen van zijn zangopleiding. 32) Daarna
ontbreken ons gegevens.
Om op bovengenoemde wijze polyfone muziek te kunnen uitvoeren, was de
ondersteuning door een orgel en een bekwame organist nodig. Er was dan ook
zeker rond 1550 een groot orgel in de Oirschotse kerk, gebouwd door Henrick
Niehoff uit 's-Hertogenbosch en beschreven door F. Jespers.33) Meerdere organisten zijn ons bekend. In 1605 wordt een meester Andreas genoemd, die een salaris
ontving van 6 mud rogge per jaar.34) In 1609 nam het kapittel Joannes Aartszoon
van den Heuvel uit 's-Hertogenbosch als organist in dienst tegen een jaarsalaris
van 9 mud rogge.35) Het contract werd meermalen voor een jaar verlengd, in 1615
voor 5 jaar 36) en in 1620 voor 10 jaar.37) In 1632 werd de organist ontslagen, omdat
in de retorsietijd de kerk door de Staten generaal gesloten was.38) Twee jaar later
was de kerk echter weer open en de organist in functie, gezien de bepaling, die het
kapittel toen uitvaardigde, dat de organist op zondag niet afwezig mocht zijn.39)
Oirschot had toen een der knapste organisten en orgeldeskundigen van die tijd
kunnen aantrekken, de uit Oirschot afkomstige oomzegger van de zangmeester,
Jan Baptist Verrijt, die tevens tot de grootste Nederlandse componisten van de
zeventiende eeuw gerekend wordt.40)
De luchtvoorziening van het orgel moest toen door hand- of liever voetkracht worden verzorg door de `orgelblaser' of orgeltrapper. Als zodanig komt Cornelis van
der Rijth voor in 1627.41 ) In 1634 werd hij vervangen door Jan Jansen Vogel,
smid.42)
Mogelijk was de zojuist genoemde Cornelis van de Rijth ook de koster, die in
1613 een reprimande kreeg van het kapittel, omdat hij de kerk niet op de juiste tijd
sloot43) en die in 1618 getuige was bij de overhandiging van een protest door het
kapittel aan de bisschop, die toen op visitatie was.") In een kerk als de Oirschotse
is natuurlijk altijd een koster in dienst geweest, maar wij vonden slechts zelden
zijn naam genoemd. De oudste, ons bekende, vermelding is van 1407, waar
Godefridus Coel Metten van Budel, koster, als getuige en legataris voorkomt in
het testament van Heylwig Rutgersdochter van Audenhoven ten overstaan van pastoor Jan Vos.45)
Er zal enig verband geweest zijn tussen de functie van koster en die van matricularius, maar zij komen in Oirschot duidelijk naast elkaar voor. De taak van de
matricularius was het bijhouden van de matrikel of ledenlijst, maar vermoedelijk
hield hij heel de administratie van de kerk bij. Wij veronderstellen, dat de koster
in zekere zin aan hem ondergeschikt was. Blijkbaar heeft de matricularij een eigen
inkomen gehad, dat in het begin van de vijftiende eeuw zo gegroeid was, dat deken
en kapittel aan de bisschop en aan de pauselijke legaat vroegen om deze inkomsten bij de kerkfabriek te incorporeren, mogelijk reeds met het oog op de bouw
van een nieuw koor en transepten aan de Sint-Petrus-kerk. Deze incorporatie werd
goedgekeurd door de pauselijke legaat d.d. 1435.04.30 en opgedragen aan de
Bossche kapitteldeken van Oirschotse afkomst, Petrus de Crom 46) en door deze
47
geëffectueerd bij akte d.d. 1435.07.30. ) Deze incorporatie kon zo vlug gerealiseerd worden, doordat de toenmalige functionaris, Rutger Vos, afstand deed tegen

een hem toegezegde lijfrente. Vóór hem was Johannes Vos reeds speurbaar als
matricularius in 138548) en in 1394.49) Deze Johannes Vos was in 1407 pastoor van
Oirschot.50) Ook na de incorporatie zijn nog matricularii bekend: in 1490 Henrick
Corstiaens van der Velde (de Campo)51 ) en in 1514 Lucas van den Horenvenne.52)
Wij vermoeden, dat de functie van matricularius geleidelijk vervaagd en verdwenen is en dat zijn taak werd overgenomen gedeeltelijk door de kerkmeesters en
gedeeltelijk door de kapittelnotaris, terwijl het kosterschap een afzonderlijke functie bleef, die gewoonlijk door een leek werd vervuld in tegenstelling tot de functie van matricularius, die gewoonlijk door een geestelijke en dikwijls een priester
werd uitgeoefend.
Zoals we zagen, is er vermoedelijk kort na 1100 een onderscheid gemaakt tussen
de kerk en het college, dat de kerk bestuurde, het kapittel. Dat kapittel gaat zich
dan langzamerhand als afzonderlijk instituut ontplooien. De verschillende functies
in het kapittel gaan zich aftekenen. Zo was er vóór 1400 een jaargetijde gevestigd
voor een Appolonius, die scriptor, schrijver genoemd wordt.53) Mogelijk was hij
de kanunnik Appolonius, die voorkomt in 1216.54) Zijn taak zal geweest zijn het
bijhouden van het schrijfwerk, zoals het jaargetijdenboek. Zo was hij mogelijk een
voorganger van de matricularius en de kapittelnotaris.
Naarmate een instituut zich ontplooit, wordt de administratie omvangrijker. Deze
administratie werd voor een belangrijk deel verzorgd door de kapittelnotaris. De
kapittelnotarissen vanaf de veertiende eeuw tot het begin van de zestiende eeuw
zijn reeds vroeger door ons besproken.55) De laatste daar genoemde kapittelnotaris, Jan van Hersel, verrichtte in 1515 de inleiding van de pastoor van
Middelbeers.56) In 1512 was hij tevens benoemd tot rentmeester van het kapitte1.57)
Later werd hij kanunnik van het kapittel van Boxtel, in welke kwaliteit hij in 1528
voorkomt58) en in 1531, toen hij in Oirschot arbiter was in een zoen-accoord vanwege doodslag.59 ) Na hem was Godevaert Stevens kapittelnotaris, die in 1552
werd voorgedragen voor de functie van pastoor in Middelbeers.60) In 1569 zien we
Henrick van den Schoot in die functie.61 ) In 1601 maakte Herman van Heumen
als kapittelnotaris de akte op van de installatie van kanunnik Joannes Masius.62)
De taak van de kapittelnotaris was ook het bijhouden van de notulen van de kapittelvergadering, zoals blijkt uit het enig bewaarde notulenboek van het kapittel, dat
begint in 1602 en wordt bijgehouden door kapittelnotaris Willem van de Ven.63)
Hij heeft gefungeerd als kapittelnotaris en tevens schoolrector tot 160864) en is
toen opgevolgd door Dirck Toirkens, die slechts korte tijd in functie was.65 ) D.d.
1610.09.03 werd Lambert van Boxtel, schoolmeester, tevens benoemd tot kapittelnotaris tegen een salaris van 1 mud rogge per jaar.66) Daarnaast kreeg hij uitbetaald voor eventuele akten die hij opmaakte en extraatjes die hem werden toegekend zoals 1 1 /2 mud rogge in 1612.67 ) In 1615 werd zijn vaste vergoeding verhoogd tot 2 mud.68) De kapittelnotaris diende bij alle kapittelvergaderingen aanwezig te zijn, hetgeen moeilijk te rijmen was met zijn taak in het onderwijs, zodat
het niet verwonderlijk is, dat pastoor Petrus van Vladeracken bij de visitatie door
de bisschop in 1615 hierop de vinger legde.69) Toch heeft Lambert van Boxtel tot
op hoge leeftijd beide functies gecombineerd.70) Vanaf 1632 trad Richald de
Leeuw, die tevens rector was van het Sint-Joris-gasthuis, als kapittelnotaris op.71 )
Een enkele keer speurden we een syndicus van het kapittel. Zijn taak was om het
kapittel als advocaat terzijde te staan in juridische zaken. Zo zien we dan ook in
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1435 bij de incorporatie van de matricularij bij de kerkfabriek Luppertus van der
Brake optreden als syndicus.72) In 1574 fungeerde mr. Peter van Eerssel als zodanig73) en in 1590 was mr. Herman van Heumen syndicus, notaris en roedrager van
het kapitte1.74) Aangezien juridische zaken dikwijls met financiën te maken hebben, zien sommige schrijvers hem aan voor een soort rentmeester.
Als instituut met een eigen bestuursbevoegdheid beschikten meerdere kapittels
over een roedrager, die we kunnen beschouwen als een officiële bode of deurwaarder. Ook het Oirschotse kapittel had d.d. 1387.02.04 van hertogin Johanna het
voorrecht gekregen om een roedrager aan te stellen.75) De oudste, ons bekende,
roedrager is Marcelius Rutten, die in 1394 in deze functie optrad.76) De meest
bekende was wel Jan van den Doeren van Aarschot. Hij is vermoedelijk pas kort
voor zijn dood roedrager geworden - hij wordt pas uitdrukkelijk in die functie
genoemd in 1424 bij de stichting van zijn jaargetijde77 ) -maar had toen al een
lange staat van dienst als kapelmeester van de Mariakerk in 1396,78) kerkmeester
van de Sint-Petrus-kerk in 140379) en H.Geestmeester van 1396 tot 1426.80) In
1531 ontstond er een kwestie over de roedrager tussen de deken, die Jan Baelious
als zodanig benoemd had, en het kapittel, dat Danel van Petershem tot roedrager
benoemde.81 ) Deze kwestie leidde tot het aftreden van deken Willem van den
Boogaard.82) In 1533 was Jan Rutgers echter roedrager. 83) Aangezien de roedrager
clericus moest zjn, is het niet waarschijnlijk, dat hier bedoeld wordt Jan Rutgers
van Kerckoerle, die toen secretaris was. In 1590 bleek mr. Herman van Heumen
tegelijk syndicus, notaris en roedrager te zijn.84) In 1610 werd Dirck Toerkens aangesteld tot roedrager tegen een salaris van 1 mud rogge per jaar en verval.85 ) Hij
stierf echter kort daarop en werd in 1611 vervangen door Henrick Nicolaaszoon
Jaspers,86) die echter reeds na een half jaar werd ontslagen, omdat hij geen clericus was, en als troostprijs werd benoemd tot kapittelbarbier.87 ) In zijn plaats werd
benoemd Henrick Martenszoon Buckincx.88 ) In 1640 was Daniel de
Hoppenbrouwer roedrager en tegelijk rentmeester.89)
Wanneer de roedrager in functie optrad, bijvoorbeeld om iemand te dagvaarden
voor het kapittel, droeg hij inderdaad als teken van zijn waardigheid een roede en
wel van zilver, zoals we weten, omdat de usurpatoren van het kapittel in 1676
besloten, dat de zilveren roede geschat en verkocht zou worden en de functie van
roedrager afgeschaft, omdat 'die functie bij de reformatie onnodigh is werdende'.90)
Wij vermeldden reeds, dat het kapittel een eigen kapper had, doordat Henrick
Jaspers, die niet geschikt was als roedrager, tot kapittelbarbier benoemd werd.91 )
Bij de benoeming van Arnold Fey senior als zijn opvolger in 1614 werd de taak
van de kapittelbarbier vrij nauwkeurig omschreven: Hij moest de kanunniken in
hun eigen huis komen knippen en de andere onderhorigen van het kapittel in zijn
eigen woning. Bovendien moest hij hen aderlaten en bij ziekte hen verplegen. Zijn
loon vanwege het kapittel werd vastgesteld op 7 lopen rogge per jaar.92)
Aan het kapittel behoorde de Latijnse school. Het kapittel was dus schoolbestuur
en een der kanunniken had als taak het dagelijks bestuur en toezicht op die school:
de scholaster. Aan het hoofd van de Latijnse school stond de schoolrector door
het kapittel op voordracht van de scholaster benoemd. Soms stond hij alleen voor
heel de school en werd dan dikwijls schoolmeester genoemd. Over hen en hun
school schreven wij reeds eerder.93)

Een van de belangrijkere functies van het kapittel had de rentmeester. Het was
zijn taak de inkomsten van het kapittel te innen, deze volgens de richtlijnen te
besteden en van die inkomsten en uitgaven verslag te doen. De voornaamste
inkomstenbron van het kapittel waren de tienden van de onderhorige parochies.
Het innen van de tienden werd elk jaar aanbesteed in verschillende partijen. De
rentmeester diende dan de afgesproken aannemingssommen te innen. Daarnaast
had het kapittel nog inkomsten uit renten en cijnzen.
Reeds in 1394 is Wolterus van Hersel bekend als 'ontvanger van deken en kapittel' .94)
Wanneer hertog Jan IV in 1420 toestemming geeft aan het kapittel om een rentmeester en een roedrager aan te stellen, is dit de bevestiging van een reeds
bestaande situatie. Dat het kapittel door zijn rentmeester zelf onderpanden aan
mocht slaan, is mogelijk nieuw. Het gaf aan het kapittel een zekere publiekrechtelijke bevoegdheid, die een vergemakkelijking was om schulden te innen.95)
Met name uit Oirschotse schepenprotocollen zijn ons verscheidene rentmeesters
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bekend, zoals Jan Wilhem Vos in 1468,96) Henrick Beelaerts in 1474, ) Wilhem
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Vos in 1479 en 1483, ) Marten Vlemmincx in 1491 ) en 1492. ) Zij waren
priester. In 1506101) en 1508102) was Jaspar van Esch rentmeester. D.d. 1512.05.23
werd de priester Jan van Hersel door het kapittel bij schepenakte als rentmeester
aangesteld.103) Hij fungeerde nog in 1518.104) D.d. 1520.07.20 vonden we de akte
van borgstelling voor Gerart Mengelen als rentmeester van het kapittel.") Hij
heeft gefungeerd tot 1545. 106) Pas uit latere tijd zijn wat rekeningen van rentmeesters bewaard.107 ) Veel rentmeesters zijn ook roedrager of notaris geweest.
Natuurlijk had het kapittel ook ooit te maken met dubieuze debiteuren. Zo werd
in 1610 Huybert Jansen aangesteld om alle cijnzen met achterstal, die het kapittel
had in Eersel en omgeving, o.a. in Walik onder Riethoven, te innen voor de helft
van de opbrengst.")
Het Oirschotse kapittel was een geestelijk instituut, echter met grote wereldlijke,
publiekrechtelijke en financiële implicaties. Het kapittel heeft deze implicaties
met overleg gebruikt om zijn invloed te versterken of althans de aantasting daarvan zoveel mogelijk tegen te houden. Wij kunnen wel denken, dat saecularisatie
een begrip van onze tijd is. Het verschijnsel is echter al vele eeuwen oud. De
invloed van het kapittel, ook op wereldlijk terrein, in Oirschot is aanvankelijk veel
groter geweest dan in later tijd. De indruk is, dat in de tijd, waarover gegevens zij het schaarse - bekend zijn, het kapittel aan invloed heeft ingeboet met name op
wereldlijk terrein. Dit neemt niet weg, dat het een - ook op wereldlijk terrein invloedrijk instituut bleef, doordat het vele personen, dikwijls door vrij geringe
gunsten en voordelen, aan zich wist te binden.
Naast de niet-priesterlijke functionarissen - in onze ogen leken, maar in feite voor
een groot deel clerici - was het kapittel op de eerste plaats bestuursinstituut over
het twintigtal priesters, dat als vicarissen en kapelaans direct aan het kapittel
onderworpen was. Daaronder hoorden ook de pastoors van Oirschot, Best,
Middelbeers, Vessem, Wintelre, Knegsel en Bladel.
Zoals in elke aardse instelling was er in het Oirschotse kapittel naast goede wil ook
zwakheid en menselijk falen te constateren. Toch is het instituut als geheel van
groot belang geweest voor het geestelijk leven van Oirschot en verre omgeving.
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met de actie tot scheiding en deling (actio familiae erciscundae) opheffing der
gemeenschap eisen 3).
Net als in het huidig recht (art. 3:178 B.W.) kon ook vroeger ieder de mede-eigenaren verdeling van een in mede-eigendom gehouden nalatenschap vorderen. In
tegenstelling tot het voorbeeld uit het begin van deze paragraaf verrichtten de deelgenoten gezamenlijk de scheiding en deling. De boedelscheiding werd vastgelegd
in een akte van erfdeling of van scheiding en deling, die zowel bij de notaris als
bij de schepenen kon worden opgemaakt. Omdat bij erfdeling de eigendom van de
onroerende zaken en vorderingen overging op de erfgenaam die de betreffende
goederen kreeg toebedeeld, was het opmaken van de akte een bewijsrechtelijke
noodzaak.
We spreken van een minnelijke scheiding indien de erfgenamen het onderling over
de verdeling eens konden worden. Een andere Nederlandse zegswijze ("scheiden
is strijden") bevestigt echter dat het er bij een erfdeling niet altijd even minnelijk
aan toegaat: vaak werd (en wordt) de scheiding door middel van een rechterlijke
uitspraak tot stand gebracht.

woordig Heuvel) van Guilliam van der Werff. Het betreffende huis was daarvoor
eigendom geweest van Jan Dirck Haubracken6).

2.
De erflater
Jasper Paulus Neggers wordt op zaterdag 4 mei 1675 gedoopt als zoon van
Pauwels Peter Neggers (ook Wolvers geheten) en Ida Jasper Middegaels4).
Doopheffers zijn Servatius Middegaels (een oom van Jasper) en Paulina Arnoldus
van Keerchoven. Jasper wordt vernoemd naar zijn grootvader Jasper Servaes
Middegaels.
Sinds de ingebruikneming van de St. Pieterskerk door de protestanten in 1648
vonden de katholieke erediensten plaats in schuurkerken. Pas in 1677 (twee jaar
na de geboorte van Jasper) werd de schuurkerk op de hoek NieuwstraatGasthuisstraat gebouwd5), zodat de exacte locatie van Jasper's doop niet bekend
is.
Jasper's moeder (die afkomstig was uit Hilvarenbeek) overlijdt in 1680, en wordt
op 16 juli van dat jaar begraven als de huisvrouw van Paulus Neggers. Haar echtgenoot blijft achter met tenminste drie kinderen in de leeftijd van tien tot één jaar
oud. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij snel hertrouwt: op 4 september 1681
gaan Pauwels Peter Neggers, weduwnaar van Ida dochtere Jasper Middegaels en
Anna dochtere Reuver Jans van Liemdt voor de schepenen van Oirschot in ondertrouw. Het huwelijk wordt op 19 oktober gesloten.
Met de familie Middegaels blijft Jasper overigens zijn hele leven nauwe betrekkingen onderhouden: verschillende van zijn Beekse familieleden (onder wie
Jasper's eigen peetoom Servatius) treden later op als doopheffer bij de geboorte
van Jasper's kinderen.
Op 30 september 1682 wordt Maria (de weduwe van) Petrus Neggers (Pauwels
moeder) begraven. Jasper en de andere kinderen van Pauwels zullen geboren zijn
in het huis van hun grootmoeder, bij wie Pauwels en zijn vrouw ongetwijfeld na
hun huwelijk zijn gaan inwonen. Vermoedelijk ging het om een huurhuis in het
centrum van Oirschot.
In 1687 koopt Pauwels "seecker (...) woonhuijs en hoff groot tesamen drije en
twintich roijen dat samen gestaen ende gelegen is binnen de vrijheijt van Oirschot
onder den hertganck vanden kerckhoff ter plaetse teijnden inde koijstrate" (tegen-

Over Jasper's jeugd is niets bekend. Uit het feit dat hij op latere leeftijd de schrijfkunst machtig is, kan worden afgeleid dat hij de lagere afdeling van de oude
Latijnse school in Oirschot heeft bezocht 7 ).
Als hij vierentwintig jaar oud is wordt Ida, het onwettige kind van Jasper Neggers
en Maria Adrianus van Erfvoert, geboren. De moeder is een "dienstmaeght" in
dienst van Jasper's vader. Maria en haar kind blijven in het ouderlijk huis van
Jasper aan de Koestraat wonen. Het "kint van Jasper Neggers" wordt begraven te
Oirschot op 17 oktober 17038).
Op 28 september 1705 trouwt Jasper voor de schepenen van Oirschot met
Elisabetha Martensdochter van de Morselaer, de dochter van Maria Geerlinc
Schraets, weduwe van borgemeester Martinus Corsten van de Morselaer.
Elisabetha bewoonde met haar moeder een huis in dezelfde hoek van de Koestraat
waar het ouderlijk huis van Jasper stond 9).
Tijdens de beginjaren van zijn huwelijk koopt Jasper bij openbare verkopingen
regelmatig meubelstukken en gereedschap voor zijn uitzet, zoals een "vatie",
"taeffel" en "post en stelling" in 170810).
Jasper werkt in deze jaren ongetwijfeld als boerenknecht in het boerenbedrijf van
zijn vader en mogelijk ook in dat van zijn schoonmoeder.
In 1711 gaat hij op zichzelf wonen: op 30 november van dat jaar koopt hij van
Johan van Waemel het huis dat gelegen is tussen dat van zijn vader en zijn schoonmoeder voor 629 gulden, 7 stuivers en 8 penningen 11 ), waar hij tot aan zijn dood
blijft wonen.
Als zijn schoonmoeder in 1717 afstand doet van de nalatenschap van haar overleden echtgenoot erft Jasper, als man van Elisabetha, een huis en verschillende percelen grond op het Dun' 2). Mede hierdoor, en door verschillende aankopen, groeit
de omvang van zijn eigen boerenbedrijf gestaag.
Als zijn vader Pauwels in 1721 zijn "huijs en hoff met nog een parceeltje weijlant"
13
in het openbaar verkoopt maakt Jasper geen gebruik van zijn vernaderingsrecht ).
Het huis wordt eigendom van Nicolaes van Dommelen voor 150 gulden.
In 1729 koopt Jasper dicht bij zijn huis nog een "huijs, hoff en aengelag" van
Eijken Hendrick Timmermans, weduwe van Peeter Luijten 14).
In 1720 begint Jasper aan een carriere als dorpsbestuurder, als hij beëdigd wordt
als heffer van het Kerkhof. Later zal Jasper meermalen als schepen en gezworene
van Oirschot functioneren. In 1738, 1743 en 1747 is hij vice-president van de
schepenen.
We leren iets over zijn karakter, als hij in 1743, na de dood van Leendert van
Rooij, tussentijds wordt beëdigd als schepen. In het strafproces tegen Francis
Jacob van de Lusdonk, alias "Wolf', weigert hij aanvankelijk "direct of indirect
sigh als schepen te bemoeien met de voorgeschreven saecke"15).
Als bestuurder, en ongetwijfeld vanwege de omvang van zijn bedrijf, behoort
Jasper Neggers zonder twijfel tot de notabelen van Oirschot. Hij onderhoudt onder
meer contacten met baron Jacob Dirck Sweerts de Landas, de (half)heer van
Oirschot en Best. De baron leent in 1745 f 500,-- van Jasper Neggers 16 ).
En Jasper behoort tot de kredietgevers die op 13 december 1748 geld lenen aan de
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regenten van de heerlijkheid Oirschot tot betaling van legerkosten 17). Naast Jan
Willems van de Ven, koopman te Oirschot, is Jasper Neggers de grootste crediteur
voor een bedrag van f 2.000,-18).
Jasper wordt weduwnaar in 1747: op 14 maart van dat jaar wordt zijn vrouw
Elisabetha in de St. Pieterskerk begraven.
Als Jasper Neggers op 23 januari 1749 wordt beëdigd tot vice-president van de
gezworenen, is hij blijkens een aantekening in de marge van de schepenakte
"sieck"19). Hij overlijdt eind maart, en wordt op 25 maart 1749 begraven in de St.
Pieterskerk 20). Jasper is de tweede Oirschotse magistraat die in 1749 overlijdt: nog
geen twee weken eerder is Hendrick Andries Schepens, de president van de schepenbank, overleden 21).
Op 16 april wordt Nicolaas van de Burght, kerkmeester, beëdigd als opvolger van
Jasper Neggers.

Loth" bestaat uit een scabinale vordering van 2.000 gulden. Gegeven het feit dat
de loten min of meer gelijkwaardig waren, valt te veronderstellen dat de totale
nalatenschap dus zo'n tienduizend gulden waard geweest moet zijn. Naar huidige
maatstaven komt dat neer op zo'n slordige miljoen gulden 23).

3.

De erfenis

Dat de boedel van Jasper Neggers gedeeld wordt ligt voor de hand: de erfenis
bestaat vooral uit landbouwgronden en weilanden, en is omvangrijk genoeg om
verdeeld te worden tussen de schoonzoon en twee zoons, die met hun erfdeel hun
eigen boerenbedrijf kunnen beginnen. In de nalatenschap bevinden zich zelfs vier
huizen, waarin de erfgenamen zich metterdaad vestigen.
In totaal bestaat de nalatenschap uit:
vier huizen, met bijbehorende erven, opgaande bebouwing, tuinen en
boomgaard, in totaal groot circa 1 hectare;
twaalf percelen teulland, in totaal ruim 8 hectare;
(circa) twaalf percelen weiland, in totaal 8 hectare;
een beemd ter grootte van 1 ha 67 are;
een turfveld van circa 78 are.
De totale oppervlakte van het landbouwbedrijf bedraagt ongeveer 20 hectare. In
Oirschot kwamen landbouwbedrijven van die omvang zelfs in 1885 nog maar sporadisch voor22).
Alle percelen bevinden zich ten zuidwesten van de kern van Oirschot, "onder den
hertganck van den Kerckhof', behalve een beemd "genaamt de Tuijnendonc", die
is gelegen te Spoordonk.
Ook de vorderingsrechten uit de nalatenschap worden in de akte van erfdeling
gedeeld: voor een totaal van 3.075 gulden blijken debiteuren onderhands ("manuale obligatie's") of bij schepenakte van Jasper Neggers geld te hebben geleend.
De roerende zaken uit de nalatenschap worden volgens gebruik onderhands
gedeeld. Blijkens de akte van erfdeling doet de oudste zoon, Martinus, afstand van
zijn aandeel in de onroerende zaken in ruil voor "meubelen en huijscieraet met
eenig geit, tot egalisatie van d'andere Looten". Martinus had al sinds 1740 zijn
eigen boerenbedrijf op de Notel, aan de andere zijde van de Oirschotse kern.
Uit de belastingkohiers blijkt dat Jasper gemiddeld vier á vijf koeien bezat. Uit
1738 dateert een verklaring ten behoeve van de drossaart van Oirschot, dat Jasper
Neggers 51 lammeren bezit. Ook de levende have zal tussen de erfgenamen zijn
verdeeld.
Over de totale waarde van de nalatenschap valt slechts te speculeren. Het "eerste

4.

De erfgenamen

De erfgenamen van Jasper en Elisabetha gaan een minnelijke scheiding aan: uit
niets blijkt dat scheiden bij de familie Neggers strijden werd.
Het echtpaar Neggers-van de Morselaer krijgt in totaal acht kinderen, waarvan er
vijf de volwassen leeftijd bereiken.
Bij het overlijden van Jasper in 1749 wonen er nog drie volwassen kinderen thuis:
Francis, Peter en Marianna. Ongetwijfeld werken zij alle drie in het bedrijf en huis
van hun vader.
De oudste zoon, Martinus, heeft, zoals gezegd, een eigen boerenbedrijf op de
25
Notel 24), waar de landbouwgrond beter is dan aan de westkant van Oirschot ).
Ook de oudste dochter Ida heeft haar ouderlijk huis reeds verlaten: ze is getrouwd
met de molenaar Goijaert Coppens, die namens haar als man en momboir in de
erfdeling optreedt.
De jongste dochter Marianna is, volgens het recht handelingsonbekwaam, en
wordt vergezeld door "den momboir bij haer tot delen vercoren", maar de akte
noemt diens naam niet.
Net als van de overige erfgenamen prijkt ook Marianna's handtekening onder de
akte: net als hun vader zijn alle kinderen Neggers kennelijk de schrijfkunst machtig.
5.

De erfgenamen van de erfgenamen

Uiteindelijk worden de onroerende bezittingen van Jasper Neggers slechts in
drieën gedeeld: tussen Goyaert Coppens, Francis en Peter Neggers.
Aangezien de enige dochter van het echtpaar Coppens-Neggers jong overlijdt,
wordt na de dood van Ida haar vaderlijk erfdeel verdeeld onder haar broers en zuster 26).
De bezittingen van Francis Neggers worden gedeeld in 180527) tussen zijn vier
zoons, Gaspar, Adriaan, Peter en Hendrik, en schoonzoon Joseph van den
B iggelaer.
De enige erfgenaam van Peter Neggers is uiteindelijk de echtgenoot van diens
dochter Elisabeth, Arnoldus Lambertus Huijskens. Hij erft de bezittingen van zijn
schoonvader van rechtswege, d.w.z. zonder dat formaliteiten vereist zijn.
II

INVENTARISATIE

1.

Toelichting

Het doel van dit onderzoek was het localiseren van het vastgoedbezit van Jasper
Neggers te Oirschot.

22

Fragment van de topografische kaart van Noord Brabant (1913). De zwart ingekleurde percelen behoren tot de nalatenschap van Jasper Neggers
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Fragment van de topografische kaart van Noord Brabant (1990). De wit ingekleurde vlakken verwijzen naar de plattegronden A, B, C en D.
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Ter beschikking stonden de volgende bronnen:
1.

De akte van erfdeling van 21 oktober 1749. De akte bevat een inventarisatie van alle onroerende zaken die ten tijde van het overlijden van Jasper
Neggers in het bezit van de erflater werden bevonden. Aangeduid worden:
- het soort bezit (huis, teulland, weiland);
- (eventueel) het toponiem: dit blijkt niet eenduidig bepaald, en zeker niet
in overeenstemming met andere bronnen. Voor het gemak worden percelen vaak onder verzamelnamen aangeduid (zoals "Busservelden" of
"groote velden"); uit de verpondingsregisters (zie 3.) blijkt dan dat van
meerdere belastbare percelen sprake is. Overigens blijken de namen van
percelen ook geen constant gegeven: zo heet de (Peter) Leeuwenacker in
1749: Lange stucken, en in 1805: Sandleegt;
- de grootte van het perceel: zowel in de akte van erfdeling als in de transportakten (zie 2.) blijken oppervlakten in de achttiende eeuw zeer grof te
worden gemeten: eenheidsmaat is de lopensaet of lopens. Eén lopen is 50
roeden, en circa 16,66 aren groot. 6 lopen gaan in een hectare 28);
- de locatie van het perceel: genoemd worden de hertgang (buurt: vrijwel
steeds de hertgang Kerkhof) en de straat; indien de akte vermeldt: "gelegen als voor" verwijst dit naar het eerste perceel van het betreffende lot;
- de belendende percelen: genoemd worden de eigenaren van de percelen
aan "d'een" en "d'ander sijde" en "d'een" en "d'ander eijnde".
In de transcriptie van de erfdeling worden percelen (inclusief huizen)
genummerd. Indien ten gevolge van boedelvermenging percelen als een
verzamelperceel kan worden aangeduid worden de delen onderverdeeld
met behulp van de letters a, b, c enz.

2.

3.

Transportakten: indien een onroerende zaak onder bijzondere titel in
eigendom wordt overgedragen is een authentieke akte vereist. In de akte
worden percelen op dezelfde wijze aangeduid als onder 1. aangegeven.
Toch blijken perceelsnamen nogal eens af te wijken (zie ook onder 1.),
terwijl door de aankoop van aangrenzende percelen met name weilanden
vaak werden uitgebreid.
Vooral met behulp van de gegevens betreffende belendende percelen,
maar ook via de verpondingsregisters, bleken onroerende zaken uit de
erfdeling te herleiden.
Verpondingsregisters: de verponding was een belasting op het onroerend
goed, die in Staats-Brabant werd ingevoerd met ingang van 1 oktober
1657 29). Ten gevolge van de invoering werden overal kohiers of zetboeken aangelegd, de zogenaamde verpondingsregisters30). In de registers
worden huizen en percelen per belastingplichtige, aangeduid met toponiem en oppervlakte, alsmede het belastingbedrag.
Met "s'lands vrijheijts en gemeijne lasten" wordt in de akte van erfdeling
de verponding bedoeld 31 ).

De aanduidingen uit het verpondingsregister worden in de transcriptie
van de erfdeling per perceel aangegeven met de letter A.
4.

Kohier der landerijen: omdat de verpondingsregisters als basis voor
belastingheffing gebrekkig bleken, werden reeds aan het einde van de
achttiende eeuw nieuwe registers aangelegd. Oorspronkelijk was het de
bedoeling bebouwde en onbebouwde percelen in hetzelfde register op te
nemen. Uiteindelijk resulteerde de werkzaamheden in twee verschillende
registers: het kohier der huizen en het kohier der landerijen. In veel plaatsen zijn de kohieren verloren gegaan: de Oirschotse kohieren daarentegen
zijn goed bewaard gebleven. Het kohier der landerijen dateert uit 1790.
De toponiemen sluiten aan op die uit de verpondingsregisters, de oppervlakten zijn echter aanzienlijk preciezer aangeduid. Het verschil in
oppervlakten van de in de erfdeling van Jasper Neggers genoemde percelen bedraagt zo'n 9 procent.
De aanduidingen uit het kohier worden in de transcriptie aangegeven met
de letter B.

5.

Kadaster 1832: onder 4. is reeds aangegeven dat de verpondingsregisters,
maar ook de kohiers, in toenemende mate tot klachten aanleiding gaven,
voornamelijk omdat ze gebaseerd waren op verouderde taxaties. Onder
Lodewijk Napoleon werd een begin gemaakt met de opmeting van het
gehele koninkrijk. Na de inlijving bij Frankrijk (1812) werden deze
werkzaamheden opnieuw gestart, en onder koning Willem I voortgezet,
hetgeen in 1832 resulteerde in de invoering van het kadaster.
In het kadaster ontbreken toponiemen; daarvoor in de plaats komen echter nieuwe (gebruiks)aanduidingen en een oppervlaktemeting in moderne maten: hectare, are, centiare. Het verschil in oppervlakten van de in de
erfdeling aangeduide percelen bedraagt nu zo'n 20 procent.
De aanduidingen in het kadaster worden in de transcriptie aangegeven
met de letter C.

Met behulp van transportakten, verpondingsregisters, kohier en kadaster is in de
onderstaande transcriptie tevens aangegeven welke eigenaren de genoemde percelen in bezit gehad hebben. Waar mogelijk is ook aangegeven wat de titel van
eigendomsoverdracht is geweest. Indien één titel meerdere percelen betreft, wordt
in de noten de bron steeds bij de eerste overdracht vermeldt.
Omdat de kadasterkaarten uit 1832 nog volledig beschikbaar zijn was het aan het eind
van dit onderzoek mogelijk de locatie van de 23 genoemde percelen uit de erfdeling
van Jasper Neggers aan te wijzen. Een deel van die percelen is door de aanleg van
het Wilhelminakanaal "in het water gevallen", maar een groot deel bestaat nog
steeds, zij het dat ze in de loop der eeuwen een andere bestemming hebben gekregen.
Voor zover uit dit onderzoek is gebleken is de Beempt (perceel nummer 3) het
langst in het bezit van de familie Neggers geweest: het werd door Jasper Neggers
aangekocht in 1746, en verkocht door diens achter-achterkleindochter Elisabeth
Neggers in 1903.

27

26
2.

eigenaren
Johan van Wamel
Jasper Neggers (door koop, "een huis, hoff ende aengelagh staende ende gelegen 't eijnde de koeijstraat groot ontrent vijff
loopens ter plaetse opte hertgang van de kerckhoff genoempt
den vrijthoff 171134 ))
Goyaert Christiaan Coppens (door erfdeling, 1749)
Henricus Franciscus Clercx (door koop, 175335 ))
Johan Somers (door koop, "een huijs, hoff, schuur en stal,
gecoomen van Jasper Neggers, groot 34 roeden" met "een parceel teulland genoempt den acker agter het huijs van Jasper
Neggers, groot ontrent een lopen 13,5 roeden", 176836 ))
Hendrik Lemmens (door koop, 1801 37 ))
Arnoldus Henrik Lemmens, vrederegter te Oirschot (in 1832)

De akte van erfdeling (transcriptie en toelichting)
Erfdeling
tusschen
De vijf kinderen van wijlen Jasper
Paulusse Neggers en Elisabet
Martens van de Morsselaer in
Leven Echtelieden

Compareerde voor heeren scheepene der vrij en heerlijckheijt van Oirschot ondergenoempt, Marten Jaspers Neggers, Francis Jaspers Neggers, Peeter Jaspers
Neggers, Goijaert Cristiaenisse Coppens als in huwelijck hebbende Ida Jaspers
Neggers en Maria Anna Jaspers Neggers meerderjarige jongedogter met den
momboir bij haer tot desen vercooren en na gewoonte van Regt aen haer gegeven,
alle inwoonders alhier, en kinderen en erfgenaemen van wijlen Jasper Paulusse
Neggers en Elisabeth Martens van de Morsselaer in Leven Echtelieden en alhier
onder den hertganck van den Kerkckhoff gewoont hebbende, dewelcke verclaerden met den anderen aengegaen en gemaakt te hebben deese henne minnelijcke
scheijdinge en deijlinge en dat van de nabeschreven allodiaele vaste onroerende
goederen mitsgaders Renten en Capitaelen, op hen gedevolveert en verstaen door
overlijden van henne voornoemde ouders, ende dat in voegen en manieren hier
navolgende

2.

A:

Mits Welcke erffelijcke scheijdinge en deijlinge te loote en te deel gevallen is aan
ende ten behoeven van Maria Anna Jaspers Neggers,
2a.

C:

Mits welcke erffelijcke scheijdinge en deijlinge te Loote en te deel gevallen is aen
ende ten behoeven van Goijaert Christiaense Coppens no: ux:33)
eerstelijck het groot huijs met het aengelagh groot ontrent vier Loopen
gestaen en gelegen onder den hertganck van den kerckhof in de koeijstraet binnen deese vrijheijt, aen d'een sijde de heer Hendrik Clerx,
d'ander sijde Bastiaen Boelants, d'een eijnde de erfgenamen van de heer
van Wamel, d'ander eijnde de gemeijne Straat
A:
B:
C:

't Huijs aghter in de Koeijstraat, 4 L 43 R
perceelnummer 413, land/van de aanstede, groot 6 L 6 R
sectie E nr 671, huis en erf groot 1 a 70 ca, nr 673, tuin, groot
25 a 30 ca, nr 674, tuin, groot 9 a 90 ca, nr 675, bouwland,
groot 89 a

(= de helft van 2.)
A:
B:

Tweede Loth

1.

Vossen acker, 8 L 30 R

eigenaren
Juffrou Theodora Maria de Hee, weduwe de heer Paulus
Suijskens
Jasper Neggers (door koop, 1734)
Goyaert Christiaan Coppens (door erfdeling, 1749)

Eerste Loth

Een capitael van tweeduijsend gulden, bij deese gemeente opgenomen en
gelooft aen Jasper Neggers den 13 december 174832),

item een stuck teulland genaemt den vossen acker groot ontrent negen
loopensaet, gelegen als voor, aen d'een sijde Bastiaen Boelants, d'ander
sijde en een eijnde de gemeijne straaten, d'ander eijnde het
B ootsgasthuij s

De agterste helft van de Vossen acker, 4 L 15 R
perceelnummer 371, land/de achterste helft van vossenakker,
groot 4 L 37 R
sectie F, nr. 716, perceel bouwland, groot 81 a 30 ca

eigenaren
Peter Jasper Neggers (door erfdeling, 176038 ))
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1798)
2b.

(= de helft van 2.)
A:
B:
C:

De voorste helft van den Vossen acker, 4 L 15 R
perceelnummer 372, land/de 1/2 van de vossenakker, groot 4 L
45 R
sectie E nr. 715, perceel bouwland, groot 80 a 60 ca

28
eigenaren
Maria Anna Jasper Neggers (door erfdeling, 1760)
Jan en Jasper Adriaan de Roij (door erfenis, 1766)
Anneke Jansen van de Poll, weduwe Francis Neggers (door
koop, 1783)
Hendrik Francis Neggers (door erfdeling, "een parceel teulland
gent. Vossenakker, groot omtrent 4,5 lopen, gelegen onder de
haartgang van den Kerkhof zijnde 't voorhooft of poting
genaamt de Schutskooij aan Vossenakker", 180539 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 186740 ))
Reinier van Heerbeek (door koop, "ongevier 4 aren bouwland,
zijnde het deel van perceel, genaamd de Vossenakker, langs het
einde van de koestraat en begin van de weg naar Morenkuiltje",
186941 ))
Johannes Laurens van de Heuvel (door koop, de rest, groot 76 a
60 ca, 187442 ))
3.

item een parcel wijland genaamt den Beempt, groot ontrent ses loopen,
gelegen als voor, aen d'een sijde Mevrouw van Mombeecq, d'ander sijde
desen condivident, d'een eijnde de kinderen Adriaen Leijten, d'ander
eijnde Jasper du Tromp
A:
B:
C:

A:
B:
C:

ende laetstelijck een stuck weijlandt, genaemt de voorste papenvoirt,
groot ontrent vier Loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde deesen condivident, d'ander sijde Francis Neggers, d'een eijnde de kinderen Adriaen
Leijten, d'ander eijnde Jasper du Tromp

De koeijweij in de Papenvoirt, 2 L
perceelnummer 110, groes/de koeweij in de Papenvoirt, groot 3
L5R
sectie G, nr 990, perceel weiland, groot 55 a 40 ca

eigenaren
Anthony de Metser
Jasper Neggers (door koop, "een stuck weijlants groot ontrent
drie Loopen behalve!? de boomen, gelegen tot Oirschot in paepevoirt inden hertgangh vande kerckhoff", 1717)
Goyaert Christiaen Coppens (door erfdeling, 1749)
Martinus Neggers (door erfdeling, "een weijvelt, genaemt de
papenvoirt, groot omtrent vier lopen", 1760)
Antony Neggers (door erfdeling, 181247 ))
Los en vrij uijtgenomen s'lands vrijheijts en gemeijne lasten met de wegen van
Rcgt ende daer en boven op den Last van uijt het voorsthuijs en aengelagh in de
Kooijstraet jaerlijcks te vergelden ses gulden pagt met een oortje chijns aen den
heere deecken van het capittel alhier,
Ende is verder deesen condivident Goyaert Coppens no: ux: nog aengedeelt de helft van eene capitaele somme van vijfhondert gulden ten laste
van lijn Hoog Edele de Heer van Oirschot volgens schepen gelofte alhier
gepasseert den 15 september 174548),

Beempt, 41/2 L
perceelnummer 111, groes/den Beempt, groot 5 L 3 R
sectie G, nr 991, perceel weiland genaamd: de
Beempd, groot 84 a 10 ca

eigenaren
Bastiaan Hendrik Boelants
Jasper Neggers (door koop, 174643 ))
Goyaart Christiaan Coppens (door erfdeling, 1749)
Francis Neggers (door erfdeling, "een weijvelt, genaemt de
papenvoirt, voor desen gekomen van Bastiaen Boelants, groot
ontrent ses loopen", 1760)
Hendrik Neggers (door erfdeling, 1805)
Adriaan Rumoldus Neggers (door erfdeling, 1867)
Peter Neggers (door koop)
Theodorus, Petronella, Elisabeth en Maria Neggers (door erfdeling, 188844 ))
Elisabeth Neggers (door erfdeling, 189145 ))
Albertus van de Ven, landbouwer te Oirschot (door koop,
190346))
4.

29

Derde Loth,
Mits welcke erffelijcke scheijdinge en deijlinge te Loote en te deel gevallen is aen
ende ten behoeven van Francis Neggers,
5.

het cleijn huijsken met hof en aengelagh groot ontrent twee Loopen en
een half, gestaen en gelegen onder den hertganck van den kerckhoff in de
koeijstraat, binnen deese vrijheijt, aen d'een sijde deesen condivident,
d'ander sijde Bartel van Litsenborgh, d'een eijne Jan Babtist Schellekens,
d'ander eijnde de gemeijne straat,
A:
C:

Huijs en hoff 14 R
sectie E nr 684, huis en erf groot 1 a 36 ca, ne 685, huis en elf,
groot 63 a, nr 686, huis en erf, groot 70 ca

eigenaren:
Eijken Hendrik Timmermans, weduwe Peeter Luijten
Jasper Neggers (door koop, "een huijs, hoff en aengelagh, groot
ontrent seven spints, gelegen alhier in Oirschot in de hertganck
van den kerckhoof reijnde de Koeijstraat", 172949 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, 1805)

2

A

6

CLE'Jr. MU•j oSKE
GROG
mei

h0 E

S

,

kei. aer,pti.b26

,

A C.k E P

2

1

c

1

MORE Na,E K ER

10
5.` E

MECE:1 DAMP

22

4
A

pp,EmEN,< „p

Plattegronden A, B, C en D. Deze zijn getekend aan de hand van de kadasterkaarten uit
1832. De namen en de nummers van de percelen verwijzen naar de transcriptie van de akte
van erfdeling.

B

21

SL.E G E 22.., tG

PPIEmENkariP

21

12
en,,01 12T:

C

D

e

34
6.

item een parceel teulland, genaamt den Secretaris acker, groot ontrent
twee en een half Loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde Adriaen van
Dooren, d'ander sijde Bartel van Litsenborgh, d'een eijnde Jan Baptist
Schellekens, d'ander eijnde de heer Aldao Pardo,

A:
B:
C:

Secretaris akkerke, 2 L 16 R
perceelnummer 411, land/secretaris en van wamelsakkerke,
groot 2 L 44 R
sectie F, nr 677, perceel bouwland, groot 45 a 60 ca

eigenaren:

Bastiaan Hendrik Boelants
Jasper Neggers (door koop, 1746 5() ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, 1805)
7.

35
eigenaren

Pauwelijn weduwe Hendrik van Ginhoven
Jasper Neggers (door koop, 1739 52 ))

8c

Peeter Leeuwen acker, 2 L 20 R
perceelnummer 408, land/Peter Leuvenakker, groot 2 L 11 R
sectie E nr. 694, perceel bouwland, groot 34 a 60 ca

Schutskooyacker, 1 L 28 R

eigenaren

Jan Baptist Schellekens
Jasper Neggers (door koop, 1732)
8.

(= 8a + 8b + 8c)

B:
C:

perceelnummer 349, land/de Pullebraken en schutskooij, groot 5
L 20 R
sectie F, nr 1813, perceel bouwland, groot 88 a 90 ca

eigenaren

item een stuck teulland genaamt de Lange Stucken, groot ontrent drie
Loopen, gelegen als voor aen d'een sijde Bartel van Litsenborgh, d'ander
sijde Jan Baptist Schellekens, d'een eijnde de heer Aldao Pardo, d'ander
eijnde de gemeijne straet,

A:
B:
C:

A:

Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, "een parceel teulland
genaamt de Schutskooij of Hooge pat akker, groot ontrent 5,5
lopen", 1805)
Gerard Jans de Krom (door koop)
9.

item een parceel teulland genaamt den hooghuijs acker groot ontrent drie
en een half loopen gelegen, als voor, aen beijde de zijden en een eijnde
Mevrouw van Mombeecq, d'ander eijnde de gemeijne straat,

eigenaren

Eigen Hendrik Timmermans, weduwe Peeter Luijten
Jasper Neggers (door koop, "een stuck ackerlant genaamt
Leeuwenacker, groot ontrent seven spirits", 1729)
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, "een parceel teulland
genaamt de Sandleegt, groot circa 2 lopen", 1805)

8.

item een parceel teullandt genaemt den acker aen de schutskooij groot
ontrent ses Loopen gelegen als voor, aen d'een sijde de kinderen Claes
Huijskens, d'ander sijde de gemeijne straat, d'een eijnde Mevrouw van
Mombeecq, d'ander eijnde de gemeijne straat,

8a

A:

Jan Peter Baselmans, man en momboir van Berbere Jan Gerrits
van Kleijnenbreugel
Paulus Peters Neggers (door koop, 168951 ))
Jasper Neggers (door onderhandse koop, 1713)
A:

C:

de Pullebracken aen de hoge pat, 1 L 24 R

Den akker aen 't Hooghuijs, 3 L 5 R
perceelnummer 355, land/den akker aan 't Hooghuis, groot 3 L
2R
sectie F, nr 1793, perceel bouwland, groot 56 a, nr 1749, dennenbos, groot 3 a 52 ca

eigenaren

de erfgenamen van Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (bij openbare verkoop, "een acker teullant groot
ontrent drie en een halff Loopen", 172053 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Jasper Francis Neggers (door erfdeling, 1805 54 ))

een vierde part in de Pullebracken, 1 L 28 R

eigenaren

8b

A:
B:

10.

item een parceel teulland, genaamt den acker inde Bogt, groot ontrent
drie Loopen gelegen als voor, aen d'een sijde Paulus Gerits van Cuijck,
d'ander sijde de kinderen Aert van Rooij, d'een eijnde de kinderen
Daendel van der Heijden, d'ander eijnde Dielis van Herssel,

A:
B:
C:

Mooren akker 3 L 41 R
perceelnummer 361, land/Morenakker, groot 4 L 6 R
sectie F, nr 897, perceel bouwland, groot 67 a 40 ca
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eigenaren
de erfgenamen van Hendrick Eeckerschot
Theodorus van Dooren (door koop, 172655 ))
Jasper Neggers (door koop, "een parceel teullant genaemt
Morenacker of in Moren bogt groot ontrent drie loopen",
172656 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Jasper Francis Neggers (door erfdeling, "een parceel teulland
gent. Moorenbogt, groot omtrent 3 lopen", 1805)
Johanna Koppens, wed. Peter van Gerwen (door koop, 1816 57 ))
11.

eigenaren
erfgenamen van Jan Lambert Moonen
Jasper Neggers (door koop, "perceel weijlant genaamt de
Voorste Papenvoirt, groot ontrent drie loopen", 173958 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, 1805)
13.

item een parceel teulland genaemt den meulen camp, groot ontrent drie
loopen, gelegen als voor, d'een sijde Johannes van der Grinten, d'ander
sijde Dielis van Herssel, d'een eijnde Peter Neggers, d'ander eijnde de
gemeijne straet,

item een stuck weijland genaamt het gestellen groot ontrent drie loopen,
gelegen als voor aen d'een sijde de weduwe Willem van Roij, d'ander
sijde Daendel de Roij, d'een eijnde Peeter van Roij, d'ander eijnde de
gemeijne straat,
A:
B:
C:

A:

Seelen camp, 4 L
eigenaren
Jan Hendriks van Gestel
Jasper Neggers (door koop, "stuck wijland gelegen aan de
Papenvoirten, groot ontrent twee lopen", 172059 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Adriaan Neggers (door erfdeling, "een stuck teulland genaamt
het Geslerke, groot twee lopen", 1805)
Antony Neggers, bouwman te Zeelst (door koop, 184260 ))
Antony de Vroom, timmerman te Oirschot (door koop, 184961))

eigenaren
erfgenamen van Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (bij openbare verkoop, "een stuck teullant genaemt de Camp groot ontrent ses loopen", 1720)
1 la

(= de helft van 11)
A:
De 1/2 van Seelen Camp, 2 L
B:
perceelnummer 287, land/de 1/2 van Selenkamp, groot 3 L 8 R,
waarvan 40 R hout
C:
sectie F, nr 1763, perceel bouwland, groot 19 a 10 ca, nr 1764,
perceel hakhout, groot 37 a 10 ca
eigenaren
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Hendrik Neggers (door erfdeling, "een parceel teullant en
Bosch genmt. den Molentamp, groot 3 L", 1805)
Francis Neggers (door erfdeling, 1867)

12.

14.

item een parceel weijland genaamt het groot velt, groot ontrent agt loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde Cornelis Willem Snellaerts, d'ander
sijde Dielis van Herssel, d'een eijnde de kinderen Adriaen Leijten, d'ander eijnde de gemeijne straat,
A:
B:
C:

item een stuck weijlandt, genaemt de voorste Papenvoirt, groot ontrent
vier Loopen, gelegen als voor aen d'een sijde Peter van Roij, d'ander
sijde Goijaert Coppens, d'een eijnde de kinderen Adriaen Leijten, d'ander eijnde Jasper du Tromp,
A:
B:
C:

Den dries aan 't breewater, 11/2 L
perceelnummer 109, groes/den dries aan 't brewater, groot 3 L
6R
sectie G, nr. 983, perceel bouwland, groot 39 a

Papenvoirt, 3 L
perceelnummer 106, land/de Papenvoirt, groot 2 L 12 R, waarvan 18 R groes
sectie G, nr. 989, perceel weiland, groot 61 a 40 ca

De weij in de Papenvoort, 51/2 L
perceelnummer 94, groes/de wey in de Papenvoort, groot 7 L 14
R, waarvan 2 L 20 R bos
sectie G, ne 954, perceel weiland, groot 43 a 70 ca, nr 955, perceel weiland, groot 83 a 20 ca

eigenaren
Jan Gijsberts van den Heuvel
Adriaen Schraets (door koop, 172362))
Jasper Neggers (door koop, "een stuck weijlant genaemt de
papenvoirt groot ontrent vijff loopen", 172463 ))
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Adriaan Neggers (door erfdeling, "een parceel groes gent. den
Thievoort groot 6 lopen", 1805)
Maria van Kerkoerle, wed. Hendrik Neggers (bij openbare ver-
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koop, 184264 ))
Arndoldus Theodorus van Baar, particulier te Oirschot (door
koop, 185265 ))
15.

39
16a

C:

In de Moost, 1 L 17 R
perceelnummer 50, hey/in de Moost, groot 4 L 24 R, waarvan 2
L 8 R groes
sectie G, nr. 770, perceel weiland, groot 22a, nr. 771, perceel
weiland, groot 14 a 70 ca, nr 772, perceel weiland, groot 18 a
60 ca, nr 773, perceel weiland, groot 3 a 30 ca

16b

16.

C:

perceelnummer 182, land/aanstede/land/aanstede, groot 13 111
R, waarvan 3 L 20 R groes
sectie E (nr 1589, zie 16a), nr. 1593, perceel bouwland, groot
1.58.70 ha, nr. 1594, perceel tuin, groot 14 a 90 ca, (nr. 1595,
zie 16a), ne 1596, perceel tuin, groot 10 a 50 ca, nr 1597, boomgaard, groot 15 a 40 ca, (ne 1598 en 1599, zie 16b)

eigenaren
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1793)
17.

Eerstelijck een huijs genaemt den Doorenboom 67) met het leegh huis en
aengelegen erffenisse groot ontrent te samen tien Loopen, gestaen en
gelegen op het Dun onder den hertganck van den kerckhoff binnen deese
vrijheijt, aen d'een sijde de kinderen van Marten van Dijck, d'ander sijde
deesen condivident, d'een eijnde de weudwe van Laureijs Schracts, d'ander eijnde de gemeene straat,

(= 16a + 16b)

B:

Ende is verder deese condivident Francis Neggers nog acngedeelt, de
helft van eene capitaele somme van vijfhondert gulden, staende tot lasten
van sijn hoog edele de heer van Oirschot volgens scheepen gelofte alhier
gepasseert den 15 september 1745,

16.

Huijs en aenstede, 5 L 3 R
sectie F, ne 1598, huis, schuur en erf groot 14 a 30 ca, ne 1599,
opgaande bebouwing

eigenaren
Geraert jans Gerits van Bilsen
Marten van de Morselaer (door koop, 170369 ))
Jasper Neggers (door erfdeling, "de stede en aengelagh
genaamt Den Lievenheer70 ) groot ontrent ses lopens gelegen op
't Dun onder den haertgank van den kerkhof aen den heuvel binnen dese vrijheijt Oirschot", 171771 ))

Los en vrij uijtgenomen 's Lands vrijheijts en gemeijne laste, met de wegen van
Regt en daer en boven op den Last van uijt het cleijn huijsken in de koeijstraat jaelijcx te vergelden vijf gulden vijf stuijvers Pagt, met vijf duijten chijns aen den
heere deeceken des capitels, alhier, item uijt den acker aen de Schutskoeij een gulden en een stuijver Pagt aen het capittel alhier, en uijt de Meulencamp drie stuijvers chijns aen de Domeijnen van Brabandt,

Mits welke erffelijcke scheijdinge en deijlinge te loote en te deel gevallen is, aen
ende ten behoeven van Peeter Jaspers Neggers,

A:

C:

eigenaren
Eijken Hendrik Timmermans, weduwe Peeter Luijten
Jasper Neggers (door koop, "een heijvelt na de Capel, groot
ontrent twee Loopen", 1729)
Francis Neggers (door erfdeling, 1749)
Adriaan Francis Neggers (door erfdeling, "een parceel groes
gent. de mooste, groot 3 Lopen", 1805)
Francis van Woensel, bouwman te Oirschot (door koop, 184266 ))

Vierde Loth,

Huijs en aenstede, 5 L
sectie F, nr 1589, opgaande bebouwing, groot 7 a 20 ca, ne
1595, huis, schuur en erf groot 6 a 50 ca

eigenaren
erfgenamen van Hendrik Eeckerschot
Jasper Neggers (door koop, "een huijs, hoff, acker ende
weijland aen malcander gelegen alhier in Oirschot onder de
hertganck van den kerkchof op 't Dun, groot ontrent ses loope ns " , 1726 68 ))

ende laetstelijck een derde part in een Torfvelt genaemt de Moost gelegen als voor, d'een sijde Jan van Herssel, d'ander sijde Jan Babtist
Schellekens, d'een eijnde de kinderen van Francis van Esch,

A:
B:

A:

C:

item een stuck teulland genaamt den hoogen dries, groot ontrent drie
loopen, gelegen als voor aen beijde de zijden en een eijnde deesen condivident, d'ander eijnde de gemeijne straat,

A:
B:
C:

Hogen Dries, 2,5 L
perceelnummer 183, land/den hoogen dries, groot 3 L 29 R,
waarvan 35 R bos
sectie F, ne 1590, perceel bouwland, groot 68 a 30 ca

eigenaren
erfgenamen van Hendrick Eeckerschot
Jasper Neggers (door koop, "een stuck weijlant geheten den
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Dries groot ontrent vier Loopen", 1726)
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1798)
18.

18a

item ses velden weijland genaamt Busservelden, groot ontrent zes loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde deesen condivident, d'ander sijde
Anthonij Leijten, aen beijde de eijndens de straat,
A:

A:

A:

A:

item een stuck weijland genaamt de groote velden, groot ontrent ses loopen, gelegen als voor, aen beijde dc zijden en een eijnde de gemeijne,
d'ander eijnde de weduwe Willem van Roij,

19a

A:

19b

19.

De koeywey aen 't Dun, 1 L

(= 18a + 18b + 18c + 18d)
B:
perceelnummer 185, groes/de koeweij op 't Dun/groes/Selen
veld achter 't Laar, groot 12 L 38 R, waarvan 1 L 40 R bos, en
perceelnummer 186, land/de weijkes aen 't Beersveld, groot 4 L
33 R, waarvan 1 L 40 R bos
C.•
sectie R, nr 1580, perceel weiland, groot 37 a 60 ca, nr 1581,
perceel weiland, groot 26a 70 ca, nr 1582, perceel weiland,

A:

De velden aen 't Beersveld, 5 L

eigenaren
de erfgenamen van Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (bij openbare verkoop, "twee weijkens aen malcanderen gelegen, groot ontrent ses lopens gelegen onder de
voorschreven hertganck ter plaetse genaempt 't Dun", 1720)

eigenaren
Mons. Wilhelmus Hendricks Schepens
Mons. Jasper Neggers (door koop, "een stuck weijlant groot
ontrent anderhalf lopense alhier binnen Oirschot gelegen is
onder den herganck van den Kerkhof op 't Dun", 174074 )
18.

't weijke aan de Beerse brug, 1 L 24 R

eigenaren
Meghel, weduwe Jan de Coningh
Jasper Neggers (door koop, "een weijken gelegen op 't Dun aent
Brugsken groot ontrent anderhalf Loopen onder de hertgang
van 't Kerckhoff", 172275 )

De koeywey op 't Dun, 11/2 L

eigenaren
Bastiaen Hendrick Boelants
Jasper Neggers (door koop, "een stuck weijlandt groot ontrent
twee lopens gelegen onder den hertganck van den Kerkhof op 't
Dun", 173873 )
18d

19.

De weijkens aen 't Beersveld, 1 L

eigenaren
de erfgenamen van Hendrick Eeckerschot
Jasper Neggers (door koop, "seeceker twee wayveldekens
neffens malcanderen gelegen groot ontrent drie loopens, gelegen
onder den hertganck van den Kerckhoff op 't Dun", 172672 ))
18c

eigenaren
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1798)

Selen velden agter 't laer, 2 L

eigenaren
Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (door erfdeling, "drie velden genaamt den
Ceelen Velden groot ontrent vijf loopens, gelegen op 't Dun
onder den haertganc van den kerkhof aen den heuvel", 1717)
18b

groot 43 a 10 ca, ne 1583, perceel weiland, groot 24 a 70 ca, nr
1584, perceel weiland, groot 27 a 40 ca, nr. 1591, perceel weiland, groot 28 a 50 ca, nr 1592, perceel weiland, groot 26 a 60
ca

(= 19a + 19b)
perceelnummer 190, groes/de velden aan 't beersveld en 't
B:
weijke aan de beerse brug; perceelnummer 191, groes/de
weijkens aan 't beersveld, tezamen groot 9 L 25 R
C:
sectie 1 nr. 1560, perceel weiland, groot 27 a 50 ca, nr 1561,
perceel weilnad, groot 51 a 50 ca, ne 1562, perceel weiland,
groot 50 a 40 ca, nr 1563, perceel heide, groot 11 a 50 ca, nr.
1564, perceel bouwland, groot 49 a 40 ca, nr. 1565 perceel
bouwland, groot 50 a 90 ca, ne 1566, perceel heide, groot 17 a
80 ca, nr 1567, perceel dennenbos, groot 12 a 20 ca
eigenaren
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1798)

20.

item een stuck teulland genaamt heijle camp, groot ontrent een Loopen,
gelegen als voor, aen d'een sijde en een eijnade de gemeijnte, d'ander
sijde Aart van Gerwen, d'ander eijnde de kinderen Daendel van der Heijden,
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A:
B:
C.•

't kampke op 't Dun, I L 31 R
(zie onder 21)
(zie onder 21)

eigenaren
Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (door erfdeling, "een kampken genaamt Heijlen
Kampken groot ontrent twee loopen", 1717)
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1793)
21.

(11)

C:

Priemencampken, 3 L
perceelnummer 224, land/'t kampken op ;t Dun, groot 1 L 47 R,
waarvan 28 R bos, en Priemenkampke, 3 L 22 R, waarvan 36 R
bos, tezamen groot 5 L 19 R
sectie E ne 1503, perceel bouwland, groot 57 a 70 ca

eigenaren
Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (door erfdeling, "een kampken genaamt het
Priemekampke groot ontrent twee loopen", 1717)
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1793)
item een parceel teulland genaamt Mechelscamp, groot ontrent drie loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde Dielis van Herssel, d'ander sijde Jan
van Herssel, d'een eijnde de weduwe Laureijs Schraets, d'ander eijnde de
gemeijne straat,
A:
B:
C:

Meghelscamp, 21/2 L (2 L 25 R)
perceelnummer 228, land/Meggelskamp, groot 3 L 21 R, waarvan 36 R bos
sectie F, ne 1516, perceel bouwland, groot 59 a 20 ca, nr 1517,
perceel dennenbos, groot 5 a 70 ca

eigenaren
Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (door erfdeling, "een kamp genaamt Mechtels
Kamp groot ontrent drie loopens", 1717)
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1793)

item een stuck teulland genaemt den meulen camp groot ontrent drie
loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde Johannes van der Grinten, d'ander sijde Maria Vlemmincx, d'een eijnde Francis Neggers, d'ander eijnde de gemeijne straet,
A:

llb

item een stuck teulland genaamt Priemencamp, groot ontrent drie
Loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde en een eijnde Aart van gerwen,
d'ander sijde de weduwe Laureijs Schraets, d'ander eijnde Antonij
Leijten,
A:
B:

22.

43

(zie onder 11)

(= de helft van 11)
A:
de 1/2 van Seelen camp, 2 L
B:
perceelnummer 286, land/de 1/2 van Selenkamp, groot 2 1 30 R
C:
sectie E ne 1769, perceel bouwland, groot 44 a 20 ca
eigenaren
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1793)

23.

ende laetstelijck een Beempt, genaamt de Tuijnendonc, gelegen onder
den hertganck van Spoordoncq, aen d'een sijde de twee kinderen
Anthony Brocx, d'ander sijde de groote Aa, d'een eijnde Arnoldus
Coppens, d'ander eijnde een gemeene straat
A:
B:
C:

Lintermans Tijmerdoncq, 7 L
perceelnummer 7271, groes/Lintermans Tuinendonc, groot 8 L 3
R, waarvan 1 L 20 R bos en 2 L 43 R hey
sectie A, ne 21, perceel hooiland, groot 1.67.90 ha

eigenaren
erfgenamen van Marten van de Morselaer
Jasper Neggers (bij openbare verkoop, "een broekvelt genaemt
de Tuijnerdoncq, groot ontrent vijff a ses lopen", 1720)
Peter Neggers (door erfdeling, 1749)
Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1793)
Los en vrij uijtgenomen s'lands vrijheijts en gemeijne Lasten met de wegen van
Regt, ende daer en boven op den Last van uijt het huijs, jaerlijckx te vergelden een
stuijver vier penningen aen het cijns boek van de heer van Oirschot, en seven stuijvers Pagt aen het capittel alhier, item drie stuijvers Sint Martens chijns aen de heer
van Oirschot uijt den hoogen dries, item uijt Bussersvelden ses duijten chijns aen
de Domeijnen van Brabant, item uijt heijle camp eene stuijver vier penningen
chijns aen de domeijnen van Brabant, item uijt Mechels Camp eene stuijver en agt
penningen chijns aen de zelve domeijnen van Brabandt, en uijt den meulen camp
drie stuijvers chijns mede aen de Domeijnen,
Vijfde Loth,
Mits welcke erffelijcke scheijdinge en deijlinge te Loote en te deel gevallen is aen
ende ten behoeven van Marten Jaspers Neggers,
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Eerstelijck eene Manuale obligatie van vier hondert gulden capitaal tot
lasten van de weduwe Ariaan Dielisse Scheijntjes weesende van dato den

(w.g.)

item een capitael van een hondert gulden tot lasten van Peeter Cornelis
Melis, volgens gelofte voor scheepenen alhier gepasseert den (29 augustus 174476))
item een manuale obligatie van vijftig gulden capitael ten lasten van de
heer Johan Babtist van Audenhoven, capellaen alhier, wesende van dato
den
item een manuale obligatie van vijfentwintigh gulden capitael, ten lasten
van felicx Soetens, wesende van dato den
1734
ende verclaerde deesen condivident uijt den gemeenen boedel getrocken te hebben meubelen en huijscieraet met eenig geit, tot egalisatie van d'andere Looten,
waer mede hij genoegen is nemende,
Op alle welcke Parceelen van huijsingen Erven teul hoij weijlanden en houtvelden
soo groot en cleijn als een ieder bij deesen is aengedeelt, als mede op de aen bedeijlde capitaelen en intressen mitsgaders op alle letteren brieven en Regt, hoogte,
leegte, diepte, graven en houtwaschen soo groot en cleijn als een ieder bij deesen
is aengedeelt, hebben de voornoemde condividenten d'een ten behoeven van den
anderen helmelinge verteghen more solite, gelovende de voornoemde comparanten op verband van henne persoonen en goederen present en toekomende, deese
henne scheijdinge en deijlinge altijd voor goet, vast, stedigh en van waarden te
houden en doen houden, weegen en waterlaaten elck oft' sijne te laeten passeren
naer ouder gewoonte, als mede den voorsten den agtsersten te weegen daer geen
wegen van Regt en sijn, en of het quaeme te gebeuren dat in toekomende op d'een
of d'anders portie eenige oude chijnssen pagten of commers quamen nu niet
bekent, die sullen sij condividenten malkanderen gelijckelijck moeten helpen draegen en betaelen, als mede alle agterstaende pagten en chijnssen malkanderen
moeten helpen bij betaelen en winnen tot geldens toe, maer sal een ieder gehouden sijn, sije aenbedeelde Renten pagten en chijnssen altijd sodanigh te gelden
betalen en voldoen, dat d'een van des anders portie sal sijn en blijven vrij en onbelast nu ende ten eeuwige daege ende verders alles te doen soo en gelijcken cas van
scheijdinge en deijlingen werd gerequireert.
Aldus gedaan en gepasseert sonder argelist, ten presentie en overstaan van de heeren Jan Willem Soetens en Adriaen van Dooren, scheepenen in Oirschot deesen
Een en twintigsten october 17 c negen en veertigh
Dat deese alhier geregistreert staat is dat partijen hadde aengenomen op den 10
deeser te compareren en als dan een comparant absent lijnde

Marten Jasper Neggers
Franciscus Neggers
Peeter Jasper Neggers
G oyaert Koppens
Mariana Jasper Neggers
Jan Willem Soetens
Adriaen van Dooren
mij present
L. de Marcq, secretaris in Oirschot

NOTEN:
1) Mr. A. Pitlo, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, deel 5, Het erfrecht, Gouda Quint
1981, pag. 331.
2) Dr. M. Kaser/mr. F.B.J. Wubbe, Romeins privaatrecht, Tjeenk Willink 1977, pag. 318
3) Kaser/Wubbe, a.w., pag. 354
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Mijland e.a. (red.), pag. 243
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14) R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 184v
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J.Lijten, Kempische curiosa 16, in Campinia, 1991, pag. 127
19) R.A. Oirschot, inv.nr. 44
20) Ondanks het feit dat de St. Petruskerk sinds 1648 in gebruik was van de protestanten
werden er kennelijk nog steeds katholieken begraven (aldus een mededeling van de
heer J. Lijten in een brief van 20 maart 1995)
21) (12 maart 1749) "In de kerck begraven Hendrick Andries Schepens, in Leven President
Scheepen alhier".
22) Ir. A.H. Ceijns/prof. dr. F.W.J. Krielaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord Brabant, deel LXXII van de Bijdragen tot de geschiedenis van het
zuiden van Nederland, pag. 279
23) zie noot 18
24) zie De Boer, in Campinia 1995, pag. 100
25) Ceijns/Krielaars, a.w., pag. 26
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26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

R.A. Oirschot, inv.nr. 274, f. 8
R.A. Oirschot, nr. 281, f. 141
Not. Archief Oirschot, inv.nr. 5195, nr. 366
Dr. A.C.M. Kappelhof, Belastingheffing in de Meierij van Den Bosch 1648-1730, deel
LXIX van de Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, pag. 82
H. Mijland, De verpondingsroute en huizen van naam, in Campinia 1995, pag. 39
Naast de verponding betaalden de eigenaren van percelen vaak chijnsen of pacht aan
partikuliere of religieuze instellingen. In de akte van erfdeling worden deze aan het
einde van ieders lot afzonderlijk vermeld.
R.A. Oirschot, inv. nr. 246, f. 300v
d.i. no(mine) ux(oris), d.w.z. in naam van zijn echtgenote
R.A. Oirschot, inv.nr. 239, f. 72v
R.A. Oirschot, inv.nr. 248, f. 119v
R.A. Oirschot, inv.nr. 251, f. 107
R.A. Oirschot, inv.nr. 257, f. 55v
R.A. Oirschot, inv.nr. 274, f. 8
R.A. Oirschot, inv.nr. 281, f. 141
Not. Archief, inv.nr. 2019, nr. 2319
Not. Archief, inv.nr. 2021, nr. 43
Not. Archief, inv.nr. 2023, nr. 99
R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 134v
Not. Archief, inv.nr. 2029, nr. 99
Not. Archief, inv.nr. 2031, nr. 178
Not. Archief, inv.nr. 2037, nr. 129/132
Not. Archief, inv.nr. 5194, nr. 139
R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 100
R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 139
R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 134v
R.A. Oirschot, inv.nr. 223, f. 53
R.A. Oirschot, inv.nr. 244, f. 251
R.A. Oirschot, inv.nr. 241, f. 224v
De erfgenamen van Jasper Francis Neggers laten op 13-8-1828 twee percelen, waaronder 'een perceel teulland, genaamd de Hooghuisakker, groot 57 aren 90 ca' inzetten
voor een openbare verkoping: de koop wordt aangehouden; Not. Archief, inv. nr. 5224,
nr. 47
R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 46
R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 54
Not. Archief, inv.nr. 5198, nr. 734
R.A. Oirschot, inv.nr. 244, f. 225
R.A. Oirschot, inv.nr. 241, f. 237
Not. Archief, inv.nr. 2005, nr. 1560
Not. Archief, inv.nr. 2011, nr. 2522
R.A. Oirschot, inv.nr. 242, f. 162v
R.A. Oirschot, inv.nr. 242, f. 237v
Not. Archief, inv.nr. 2005, nr. 1532
Not. Archief, inv.nr. 2013, nr. 2864
Not. Archief, inv.nr. 2005, nr. 1532
De naam Doornboom komt op deze locatie ook voor op de topografische kaart nr. 668
van Noord Brabant (1913): Historische Atlas Noord Brabant, Chromotopgrafische
Kaart des Rijks 1:25.000, uitgeverij Robas Productions 1989
R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 44
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69) R.A. Oirschot, inv.nr. 230, f. 28v
70) Zie over dit pand: C.Scholten, Huizen en hun bewoners te Oirschot van de zevntiende
tot de twintigste eeuw, in Campinia, 1990, pag. 81
71) R.A. Oirschot, inv.nr. 265, f. 19
72) R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 46
73) R.A. Oirschot, inv.nr. 244, f. 202
74) R.A. Oirschot, inv.nr. 244, f. 354
75) R.A. Oirschot, inv.nr. 242, f. 127
76) R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 11
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III.

KEMPISCHE CURIOSA 34
DE SINT-ANNA-KAPEL VAN AARLE
door J. Lijten

Volgens de traditie zou er vanaf ca 1400 in Aarle een (houten) kapel ter ere van
Sint Anna gestaan hebben. Hiervan is tot nog toe geen schriftelijke bevestiging
gevonden.
In 1628 is op initiatief van de toenmalige pastoor van Best, Johan van
Audenhoven, op dezelfde plaats een stenen kapel gebouwd. Rutger Henrick
Geerts, die op 22 juni 1630 stierf, legateerde volgens de aantekening van dezelfde pastoor aan de kerk van Best en aan de kapel van Sint Anna, ieder, 25 gulden.
In 1636 kocht pastoor van Audenhoven een rente voor de Sint-Anna-kapel.
Vermoedelijk heeft achter de bouw van de stenen Sint-Anna-kapel evenals bij de
kapel van Straten en de fondsvorming voor (uitbreiding van) de kapel van de H.
Eik de hoop gezeten, dat na de dreigende verovering door de Staten generaal deze
kapel voor de uitoefening van de katholieke godsdienst gebruikt zou mogen worden.
Volgens de mondelinge traditie is de kapel in de tijd van de reformatie totaal vervallen. Dit zou dan in tegenstelling zijn tot de kapellen van Straten en de H. Eik,
die in 1649 op bevel van de Staten generaal tot de grond toe zijn afgebroken.
Op initiatief van de Bestse kapelaan C. Bijnen werd de kapel in 1837 herbouwd.
De kapel is gelegen in de buurtschap Aarle aan de Kapelweg, de oude weg
Oirschot-Best, noordelijk van de huidige verbindingsweg Oirschot-Best, op een
pleintje met eeuwenoude lindebomen en is op de monumentenlijst van de gemeente Best als volgt omschreven: een eenvoudige cel (ca. 5 x 4 m) met zadeldak en
topgevels, boogvensters en lisenen.
De kapel is in 1950/51 gerestaureerd en voorzien van gebrandschilderde ramen
met taferelen uit het leven van de H. Anna door Ninaber. Nadat deze ramen
gedeeltelijk vernield waren, zijn ze vervangen door ramen van Cor Donkers.
In de kapel staat sinds 1868 een achttiende-eeuws beeld van Sint-Anna-ten-drieën,
dat voordien in de (oude) parochiekerk stond, waar een nieuw Sint-Anna-beeld
geplaatst werd.
Tegenover de open ingang van de kapel staat een stenen beeld van de H. Joachim
(ca. 1.60 m), dat voorheen een plaats had in de voorgevel van het nu afgebroken
klooster 'Huize Nazareth'.
De H. Anna wordt vooral aangeroepen voor een voorspoedige bevalling maar ook
voor het verkrijgen van een goede levenspartner.
Rond 1750 werd in Aarle het Sint-Anna-gilde opgericht, dat in 1760 een reglement opstelde en dit in 1785 door de Oirschotse schepenbank liet registreren.
De feestdag van Sint Anna wordt gevierd op zondag dichtst bij 26 juli met een
openluchtmis bij de kapel. Daarmee begint tevens de jaarlijkse Aarle-feestweek.
Van mei t/m september wordt sinds 1971 in de kapel elke donderdag een avondmis opgedragen, waarbij de kapel met ongeveer 40 personen goed gevuld is.

NOTEN
S.A.R.E., Rayondepot Oirschot, D.T.B. Best nr. 1.
Schepenprotocol van 1636.
Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, deel II, blz. 263.
J. Lijten, 'Het ontstaan van de schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant', in
Campinia, jrg. 22 0992), blz. 133.
Mondelinge informatie: Pastoor-deken H. Maas; C. v.d. Biggelaar, secretaris Heemkundige
kring `Dye van Best'.
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IV.

DE VERERING VAN ODULPHUS
IN BEST EN OIRSCHOT
door J. Lijten

Wanneer iemand als heilige vereerd ging worden, werd er gewoonlijk wel een
levensbeschrijving, een 'vita', van hem geschreven. Zo ook van Odulphus.1 ) Wij
moeten daarbij echter bedenken, dat zo'n levensbeschrijving meestal een hele tijd
na het overlijden van de bewuste persoon werd geschreven en gewoonlijk enkel
gebaseerd was op mondelinge overlevering. Hoewel de mensen in de tijd, dat er
nog weinig geschreven werd, een sterker geheugen hadden dan wij, zijn in de
mondelinge traditie natuurlijk slechts de belangrijkste feiten bekend gebleven.
Deze werden dan aangevuld met versieringen, die men meende, dat in elk heiligenleven thuishoorden. Deze versieringen zijn een soort sjablonen, die overal
terugkomen en vrij gemakkelijk te herkennen zijn. De feiten, die zodoende uit de
levensbeschrijving van Odulphus zijn te achterhalen, zijn tamelijk summier. Met
name over zijn jeugd kunnen we a priori al heel weinig bijzonderheden verwachten, te meer omdat het leven van Odulphus zich afspeelde in Utrecht en Friesland
(Stavoren), waar men over zijn jeugd enkel datgene wist, wat Odulphus zelf ooit
verteld had.
Nu heeft men zich in deze eeuw in allerlei bochten gewrongen, om van Odulphus
een monnik van Sint-Truiden te maken. Een would-be-historicus ging zelfs zover
om de abdij van Sint-Truiden te sommeren, om eindelijk eens Odulphus op te
eisen, waarop geantwoord werd: Als Odulphus een monnik van Sint-Truiden
geweest was, hadden wij hem al lang geclaimd.
Uit de levensbeschrijving van Odulphus kunnen wij dan ook enkel afleiden, dat hij
heel zijn opleiding gehad heeft in Oirschot en daar na zijn priesterwijding op dringend verzoek van zijn ouders enige tijd werkzaam gebleven is in het Oirschotse
college van priesters en clerici, dat de zielzorg in Oirschot (en verre omgeving)
uitoefende. Dit is echter geen reden om hem pastoor van Oirschot te noemen.
Dat van Odulphus wordt vermeld, dat hij stamt uit 'het edele geslacht der
Franken', is evenmin reden om hem in de adelstand te verheffen. In het Frankische
rijk, waaronder ook Noord-Nederland in die tijd hoorde, was dit een alledaagse
gebruikelijke formule om aan te geven, dat hij tot wat genoemd werd 'het
Frankische volk' behoorde, dat in zijn eigen ogen bijzonder christelijk was.
Nadat Odulphus korte tijd in Oirschot werkzaam was gebleven, begaf hij zich echter naar Utrecht, waar hij onder bisschop Frederik zich ging wijden aan de bekering der Friezen, die blijkbaar nog niet zo'n standvastige christenen waren.
Het onderzoek door van Buytenen doet vermoeden, dat Odulphus hulpbisschop
voor het noordelijk deel van het bisdom is geweest en bij afwezigheid van bisschop Frederik, die, door Odulphus terecht gewezen vanwege een zware zonde, 10
jaar lang buiten zijn bisdom boete deed, het bestuur daarvan heeft waargenomen. 2)
Na het overlijden van bisschop Frederik heeft Odulphus blijkbaar een grote
invloed gehad op de keuze van diens opvolger, voor welke functie hij vanwege
zijn hoge leeftijd wel niet meer in aanmerking kwam.
Aangezien het 'vita' van Odulphus vermoedelijk in de eerste helft van de tiende
eeuw geschreven is, zal hij vanaf die tijd in Utrecht vereerd zijn.

De verering van Odulphus zal zich niet lang voor 1150 vanuit Utrecht naar
Oirschot hebben uitgebreid. Wij leiden dit af uit een brief, die waarschijnlijk rond
1480 geschreven werd door het Oirschotse kapittel aan het kapittel van
Oudmunster te Utrecht. In deze brief verzocht het Oirschotse kapittel om een
belangrijke relikwie van Odulphus te mogen ontvangen en sloot daarbij een
afschrift in van een briefje, dat gevonden was in een reliekkastje en memoreerde,
dat daarin de relieken van Bugisus (in het vita van Odulphus `Bodgisus'
3
genoemd), de vader van Odulphus, waren geplaatst in het jaar 1150. ) Het ligt voor
de hand, dat dit gebeurd was, nadat de verering van Odulphus zich van Utrecht
naar Oirschot had uitgebreid.
Rond die tijd zal in Best op de plaats van het geboortehuis van Odulphus ook een
eenvoudige kapel gebouwd zijn. Vanaf 1340 speuren we in Best een familie 'van
der Capelle' 4) en in 1380 dragen bepaalde gronden in het centrum van Best de
naam 'ter Capelle'.5)
Hoe de verering van Odulphus echter gestalte heeft gekregen, weten we slechts uit
bronnen van veel later tijd.
Op het winterkapittel van 1 december 1626 besloot het Oirschotse kapittel om
Odulphus weer als voornaamste patroon te gaan vieren als een 'dekenaal feest',
dat wil zeggen als een feest van de hoogste categorie, waarop de kapitteldeken de
hoogmis celebreerde.6)
In het oudste parochieregister van Best tekende pastoor Willem van Heerbeeck bij
de jaren 1626/7 deze beslissing aan, waarbij hij vermeldde van oude mensen
gehoord te hebben, dat tot 1553 dit feest werd gevierd door in grote processie met
7
de relikwie van Odulphus van Oirschot naar Best te trekken. )
Dat het kapittelbesluit van 1626 ook inhield om de grote processie van Oirschot
naar Best te herstellen, wordt pas echt duidelijk uit een besluit van drie jaar later.
In het zomerkapittel van 14 mei 1629 besloot het kapittel om voortaan het feest
van Odulphus in het koor te vieren op de eigenlijke dag, 12 juni, maar de proces8
sie en het openbare feest in Best te verplaatsen naar de volgende zondag. )
Wij kunnen hieruit lezen, dat tot 1553 op de feestdag van Odulphus Oirschot in
een plechtige processie met de relikwie van Odulphus naar Best trok, om daar zijn
feest te vieren. Een bevestiging daarvan wordt gegeven door de kaart van het SintOdulphus-gilde d.d. 1531.06.26, waar sprake is van een processie `opten kermis9
dach van Best ende op Sunte-Odulphusdach'. )
Vanaf 1553, toen Best achter de rug van het Oirschotse kapittel om van de bisschop parochiële rechten had verkregen, was 'moeder' Oirschot zo verstoord op
`dochter' Best, dat ze weigerde om op Odulphusdag nog naar Best te pelgrimeren.
Pas na 73 jaar blijkt de woede van moeder zo gezakt te zijn, dat ze haar dochter
weer ging opzoeken.
In de retorsietijd, tussen 1629 en 1648, zal deze processie en het publieke feest in
Best al enig risico hebben meegebracht en mogelijkerwijze soms achterwege
gebleven zijn, maar na 1648 was zij absoluut onmogelijk.
Over de verering van Odulphus in de zeventiende en achttiende eeuw is ons niets
bekend, maar zij zal zeker, naargelang de omstandigheden het toelieten, zijn doorgegaan, want op 5 april 1723 verleende paus Innocentius III een volle aflaat aan
degenen die op Odulphusdag, 12 juni, tussen de eerste vespers en zonsondergang op
de feestdag de parochiekerk van Best, op dat moment een schuurkerk, bezochten.lo)
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Uit de reeds aangehaalde brief van het kapittel aan het kapittel van Oudmunster te
Utrecht kunnen we enkele summiere gegevens putten.
De brief bestaat in hoofdzaak uit plichtplegingen en sjablonen. De beschrijving
van het leven van Odulphus is duidelijk overgenomen uit zijn 'vita'. Zelfs de
eigenaardige schrijfwijze `Oresschot' wordt daaruit overgenomen.
Tussen de vele formules komen echter enkele verhelderende feiten naar voren.
Afgaande op de tekst zullen we moeten aannemen, dat Oirschot voor de datum van
de brief geen relikwie van Odulphus bezat. Wel werd hij in Oirschot vereerd, niet
alleen door het vieren van zijn sterfdag, die in Oirschot als verplichte feestdag
beschouwd zal zijn, op 12 juni, maar ook van zijn translatie, dat is de overbrenging van zijn gebeente uit het oorspronkelijke graf naar een ereplaats in de kerk,
wat in die tijd gelijk stond met een heiligverklaring, op 27 augustus.
Of er in Oirschot een speciale feestdag was ter ere van Bugisus en hoe het feest
van Odulphus in Oirschot gevierd werd, komt niet tot uiting in de brief. Dit was
voor het Utrechtse kapittel niet relevant.
De enigszins cryptische aantekening op de achterkant van het Utrechtse afschrift
betekent waarschijnlijk, dat zowel aan Oirschot als aan Borgloon het officie van
Odulphus, zoals gezongen in Utrecht, werd toegezonden, mogelijk tegelijk met
een relikwie. De Oirschotse kerk bezit in elk geval sinds mensenheugenis een dergelijke relikwie.
Ook de kerk van Best bezit een relikwie van Odulphus, vermoedelijk een vingerkootje, verkregen door pastoor Willem van Heerbeeck in 1620. De reliekhouder in
de vorm van een hand, waarin het beentje wordt bewaard, is van dat jaar.
Zowel in de kerk van Oirschot als in die van Best bevindt zich een Odulphusaltaar
met uitbeeldingen van (veelal legendarische) gebeurtenissen uit zijn leven.
Sinds 1979 wordt in Best elk jaar op zondag na Odulphus (12 juni) een
Odulphusprocessie gehouden, aanvankelijk naar het H. Hartplein, thans naar het
Vuurdoornplein, waar een openluchtmis wordt opgedragen. De deelname daaraan
van Oirschotse zijde is slechts van geringe particuliere aard. Het zou aanbeveling
verdienen om daaraan naar oude traditie een publiek karakter te geven, zo mogelijk door een processie van Oirschot naar Best langs de oude route over Straten en
Aarle.
NOTEN
1) Vita Odulphi presbyteri, ed. G. Henschen, in Acta sanctorum iunii II, blz. 592 e.v.v.
2) M.P. van Buytenen, Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroeg-middeleeuwse
verbindingen met Noord-Nederland, Amsterdam 1977 (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. verhandelingen afdeling letterkunde, nieuwe reeks, deel
94)
3) Afschrift van ca. 1500: R.A.Utrecht, Archief van het kapittel van Oudmunster, inv. nr.
409. Met dank aan Lou de Graaf van dat rijksarchief, die mij een copie van dit afschrift
bezorgde. Zie bijlage 1.
4) A.R.A.Brussel, cijnsregisters der hertogen van Brabant, nr. 45038, fol 69.
5) Ibidem, nr. 45040, fol. 65 - 78 passim.
6) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 3, blz. 77. Zie bijlage II.
7) Oudste D.T.B. van Best, fol. 50. Zie bijlage 111.
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8) R.A.N.B., A.K.O., inv. nr. 3, blz. 106. Zie bijlage IV.
9) Oirschots schepenprotocol van 1531, fol. XCIV e.v.v.
10) P.A.Best, ch 1723.04.05. (Aanwinst 1989)

BIJLAGE I
ca. 1480

Oirschot

Het kapittel van Oirschot verzoekt aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht, om een
belangrijke relikwie van Odulphus te mogen ontvangen.
R.A.Utrecht, Archief van het kapittel van Oudmunster, inv. nr. 409.
Venerabilibus et circumspectis viris domino decano et capitulo venerabilis ecclesie Sancti
Salvatoris Traiectensis humiles et devoti oratores, domini decanus et capitulum ecclesie
collegiate et parochialis beati Petri in Oirsschot Leodiensis diocesis mamburnique fabrice
universaque communitas loci de Oirschot obedientiam, reverentiam et honorem debitam.
Cum iamdudum Cristi sacerdos et confessor, beatus Odulphus (cuius sanctissimi corporis
reliquias apud vos honorifice, ut decet, detineri et venerari firmiter credimus) sacerdotalis
apicem attigisset, animo suo aliquod monasterium, ubi Cristo militare valeret securius, statuit adire, prius tamen a suis parentibus, ut ecclesiam que Oresschot appellatur (loco quidem natali sancti) cum populo regere vellet, rogatus, eisdem suis parentibus, precepti divini non immemor, paruit curamque et regimen ecclesie et populi ad tempus, heet invitus,
assumpsit.
Instante igitur tempore, quo Fresonum populus de fide catholica titubaret eiusdemque
patrie gentes in diversos incidere incipissent contra fidem catholicam errores, quos quidem
errores cum sanctissimus Fritthericus, qui ea tempestate venerabilis ecclesie Traiectensis
tenebat presulatum, per multifarios labores et vias exquisitissimas extirpare et populum a
cepto errore convertere nequiret, quid ultra faceret non mediocriter anxius, invocato
Altissimi suffragio pro huiusmodi incepti sui operis consideratione, in mentem venit
beatum accersiri Odulphum, qui protunc, natali solo regimineque cure ecclesie
Oirschottensis pretermissis Traiecti erat, eiusdemque sancti viri subsidium postulari consultum fore censuit.
Qui quidem sanctus pontifex unacum beato viro Odulpho antedictum populum Fresonicum,
cor gerentem beluinam, divino pascentes* pabulo, extirpatie erroribus iisdemque penitus
eradicatis, ad fidem catholicam reduxere* continuo.
Completisque post hec que beato viro a suo presule commissa fuerant, Traiectum est reversus ibidemque postmodum, dum divine placuerat pietati, vitam in pace finivit honorificeque tumulatus et postmodum honorificentius extitit a tumulo translatus.
De quoquidem sanctissimo viro Odulpho et in ipsius honorem et gloriam in antedicta
Oirschottense ecclesia singulis annis tam a clero quam universa plebe sub officio proprio
bine solemnisantur festive solemnitates: una quidem pridie Idus iunii de natali eiusdem,
altera vero Vla Kalendas septembris de eiusdem translatione.
Porro cum idem sanctissimus confessor Odulphus, sicut ex libris et codicibus vetustissimis
didicimus, in antedicto loco qui Oresschot dicitur ex parentibus non infimis natus et a cunabilis nutritus extiterit et post susceptam sacerdotii dignitatem ecclesiam et populum ibidem,
ut premissum est, ad tempus rexerit, congruum est et conveniens, ut in eadem ecclesia, que
sumptuosis et innumeris parochianorum et incolarum ibidem degentium extat fabricata
i mpensis, aliqua eiusdem sanctissimi viri habeatur particula locusque natalis sui germinis,
quod olim produxit, fulciatur sacrarum reliquiarum membro.
Hinc est, quod antedicti oratores aures dominationum vestrarum suis precihus supplicibus
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pulsare dignum statuere, humili prece rogantes, ut earundem reliquiarum partem, et si fieri
valeat membrum notabile, ad antedictam ecclesiam Oresschottensem, quam beatus
Odulphus olim rexerit, hint transferre et iuxta sancti viri Bugisi, patris siquidem sanctissimi viri Odulphi, reliquias (que ibidem honorifice detinentur et venerantur) locare valeant et
simul venerari, ut qui olim suo viduato benigno pastore et pio patre, nunc solentur et gaudii ac exultationis in pii patris sanctissimarum reliquiarum presentia resumant vires, Deo
laudem dicant et dolorem olim amissi patris ac pastoris procul pellant, ad devotionem excitentur solito ferventiorem, plebisque per huiusmodi non exigue estimationis thesauri venerationem in porrigendis manibus adiutricibus ad fabrice structuram augeatur et crescat
affectus ardentior atque vicinarum gentium, suorum defectuum subsidium devote postulantium, confluat exercitus solito numerosior et tandem per eiusdem sanctissimi viri merita et
apud Deum suffragia temporum reddatur et a Deo concedatur tranquillitas optata.
Quod facientes etc.

liet kapittel benadrukte, dat de herbouw van het schip een zaak was van de gemeenschap,
wat ertoe geleid heeft, dat het dorpsbestuur na de uiteindelijke mislukking van het herstel
van het kerkschip de zaak ter hand genomen heeft en door het opleggen van een speciale
belasting de bouw van een nieuw kerkschip gefinancierd heeft.h

Copia litterarum in quadam archa lignea desuper deaurata in ecclesia beati Petri in Oirschot
repertarum.
Hec runt reliquie corporis sancti Bugisi, patris sancti Odulphi confessoris Domini, translate de archa in archam anno Domini millesimo centesimo quinquagesimo tempore Eugenii
summi pontificis, Conradi imperatoris et Henrici secundi presulis civitatis Leodiensis.
In dorso van het afschrift:
In secreto(?) reliquiarum sancti Odulphi.
Officium quod dicitur in ecclesia de Oerschot et missum eidem ecclesie etiam missum
ecclesie de Borchloen alias Lossensi.
* Taalkundig is de bisschop onderwerp, maar in de gedachtegang van de schrijver zijn de
bisschop en Odulphus handelende personen.
De datering van de brief
Van de brief is enkel een ongedateerd afschrift bewaard uit de vijftiende of zestiende eeuw.
De brief zelf was blijkbaar ook niet gedateerd, hetgeen overigens niet ongebruikelijk was.
Het bij de brief gevoegde afschrift van een documentje, dat in het reliekkistje van Bugisus
gevonden was en dat spreekt over de verheffing van de relieken van Bugisus, kan ons
gemakkelijk op het verkeerde been zetten.
Voor de datering zijn we aangewezen op de stijl en inhoud van de brief zelf.
Een eerste criterium is de titulatuur, die het Oirschotse kapittel voor zichzelf gebruikt. In de
brief noemt het kapittel zich 'capitulum ecclesie collegiate et parochialis beati Petri de
Oirsschot'. Deze titulatuur is uit andere van het kapittel uitgaande stukken alleen nog
bekend uit 1486.a Het kapittel heeft deze uitdrukking gebruikt, wanneer het wilde benadrukken, dat de kapittelkerk tegelijk parochiekerk was, zoals in deze brief, die gezamenlijk
met de kerkmeesters werd gericht aan het kapittel van Oudmunster.
Het tweede criterium is de inhoud van de brief, waaruit blijkt, dat de nieuwbouw van de
kerk voor een belangrijk deel maar nog niet geheel voltooid is. Immers door het verkrijgen
van de relikwie zullen de mensen weer bemoedigd worden 'resumant vires' en aangespoord
om meer te helpen bij de afbouw van de kerk 'in porrigendis manibus adiutricibus ad fabrice structuram augeatur et crescat affectus ardentior'.
Wij veronderstellen daarom, dat de brief geschreven is rond 1480, toen de bouw van het
nieuwe koor en de transepten wel voltooid zal zijn geweest, maar de herbouw van het afgebrande schip der kerk nog veel zorgen meebracht.

a) Bij de goedkeuring van de oprichting van het beneficie van Sint Sebastiaan d.d.
1486.01.03: Frenken, Documenten, blz. 242.
De titulatuur, die het Oirschotse kapittel in de loop der tijden voor zichzelf gebruikte is
aldus:
nr. 191.
1. `capitulum beati Petri' in 1240: Camps, Oorkondenboek,
nr. 286.
`canonici beati Petri' in 1262: Ibidem,
2. 'capitulum ecclesie beati Petri'
1281: Ibidem, nr. 384.
1293: Ibidem, nr. 501.
1379: S.A.M. 1, 5.
1400: Frenken, Documenten, blz. 228.
1416: Ibidem, blz. 249.
1426: Ibidem, blz. 230.
1437: Ibidem, blz.. 233.
3. 'capitulum ecclesie collegiale beati Petri'
1437: Frenken, Documenten, blz. 234.
1472: Ibidem, blz. 255.
1484: Ibidem, blz. 239.
1486: Ibidem, blz. 245.
1496: Ibidem, blz. 252.
1500: Ibidem, blz. 222.
4. `capitulum ecclesie collegiate et parochialis`
enkel in 1486.
b) J. Lijten, 'De financiering van de bouw van de Oirschotse Sint-Petruskerk 1463 - 1512',
in Campinia jrg.22 (1992), blz. 80 - 102.
Vertaling van het bij de brief gevoegde afschrift
Afschrift van een briefje, gevonden in een houten van hoven verguld kistje in de kerk van
Sint Petrus in Oirschot.
Dit zijn de relikwieën van het lichaam van de heilige Bugisus, de vader van de heilige
Odulphus, belijder van de Heer, overgebracht van kist naar kist in het jaar des Heren 1150
ten tijde van paus Eugenius, keizer Koenraad en bisschop Hendrik 11 van Luik.
(Paus Eugenius III 1145 - 1153
Keizer Koenraad 111 1 1 38 - 1152
Bisschop Hendrik II 1145 - 1164)

BIJLAGE II
1626.12.01

Oirschot

Het Oirschotse kapittel besluit om het feest van Odulphus weer als voornaamste patroon te
gaan vieren als een dekenaal feest.
R A.N.B, A.K.O., inv. nr. 3, blz. 77.
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Acta capituli generalis hyemalis prima decembris 1626 celebrati presentibus in eodem reverendis et venerabilibus dominis Cuijckio vicedecano, Tuleman et Ostaden canonicis.
(van de Schoot was afwezig)
Statutum est quod
Item quod deinceps celebrabitur festum sancti Odulphi solemniter cum processione more
festorum decanalium.
Festa decanalia waren de allerplechtigst gevierde feesten, waarop de kapitteldeken zelf de
hoogmis celebreerde.
Vergelijk de volgende aantekeningen:
Acta capituli generalis estivalis 14 maii 1627:
Domino cantori indulgitur absentia propter deservituram ecclesie de Wintelre, sed tenebitur substituere sacerdotem qui deserviet in cappa. (Ibidem, blz, 78)
en:
XVIIIa junii 1627 statutum est, quod cantor in festis decanalibus tenebitur per se deservire
in cappa. (Ibidem, blz. 79)
BIJLAGE III
1626/7

Best

Laatste aantekening van de hand van pastoor Willem van Heerbeeck in het oudste dooptrouw- en begraafboek van de parochie Best aan het eind van het jaar 1626, fol. 50.
Nota bene
Canonici collegiatae ecclesiae sancti Petri municipii de Orschot denuo coeperunt celebrare
festum sancti Odulphi confessoris tamquam patroni principalis, quod iam omiserant omnino a tempore dedicationis huius ecclesiae in parochiam separatim.
Solebant enim antea dictum festum celebrare et cum reliquiis dicti sancti hanc ecclesiam
processionaliter visitare, ut subinde percepi ex maioribus.
Erant hoc anno 1626 canonici residentes Valarius Cucius, Goffaerdus Ostaden, sacerdotes,
laici Tullemannus et Schoot. (Zij waren clerici, maar hadden geen enkele wijding ontvangen.)
Pastor erat dominus Theodorus Brauwers Helmondanus.
BIJLAGE IV
1629.06.08

Oirschot

Het Oirschotse kapittel besluit om het fust van Odulphus voortaan in het koor te vieren op
de eigenlijke dag, maar de processie en het publieke feest in Best op zondag daarna.
R.A.N.B.,A.K.O.,inv. nr. 3, blz. 116 e.v.
Octava junii 1629 capitulariter statutum est, ut festum sancti Odulphi celebretur in choro
ipsa quidem die quando occurit nimirum 12a huius; processio vero hic transferatur in dominicam proxime sequentem, ut deinceps in Best festum et supplicatio annue celebrentur
iuxta antiquam consuetudinem.

