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4 
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 samenwer-
kingsverband 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 bron-
nen aangaande de deelnemende gemeenten. De ontsluiting van die archieven 
maakte het mogelijk grondslagonderzoek te doen en op basis daarvan te publice-
ren. Deze artikelen vormen steeds meer de kern van dit tijdschrift. Daarnaast 
kwam er ruimte voor meerdere onderwerpen, zoals archeologie, kerk- en kultuur-
geschiedenis. 
Werden oorspronkelijk het merendeel van de publikaties door de redaktie ver-
zorgd met enige ruimte voor bijdragen van de lezers, momenteel is dit juist omge-
keerd. 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 dank-
baar 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 abon-
nementskosten 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 (capi-

tula enkelvoud: capitulum), waarvan dagelijks een hoofdstukje werd voorgelezen, 
dikwijls door een leerling van de Latijnse school, in de bijeenkomst der kanunni-
ken 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, ver-
moedelijk 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 
kapittel de vaststelling van deze statuten steeds in eigen hand te houden.

4
) 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 opsom-
ming volledig zou zijn, aangezien de archieven daartoe ten enen male ontoerei-
kend zijn. 
Bij de bespreking van de dekens en vice-dekens, die - anders dan tijdens een nor-
male 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 som-
mige niet ter plaatse. Er moesten dan plaatsvervangers, vicarissen, zijn om voor 
hen de diensten mede te verrichten. In vele kapittels konden de afwezige kanun-
niken zelf hun plaatsvervangers aanwijzen, maar het Oirschotse kapittel had reeds 
in de oudste geschreven statuten van 1293 bepaald, dat niet de afwezige kanunni-
ken zelf maar deken en kapittel deze vicarissen zouden aanstellen, waarbij tevens 
hun vergoeding werd vastgesteld.

5
) Er waren regelmatig 5 of 6 vicarissen. Zij wer-

den, 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 moes-
ten zij zoals alle geestelijken, die aan de Oirschotse kerk verbonden waren, de ker-
kelijke getijden mee bidden en zingen en dikwijls hadden zij ook nog een andere 
functie. Herhaaldelijk is sprake van 'de oude kapelanen'. Hun functie werd gefi-
nancierd uit een algemeen fonds, dat in de loop van de tijd door giften van parti-
culieren 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 getijden-
gebeden 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 woon-

den 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 kerke-
lijke 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 stel-
de 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 carta-

bellarius 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 moeilijk-
ste 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 feest-
dagen. 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- 

7 

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 her-
nieuwd, 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 familiege-

schiedenis spoorloos verdwijnt, is vermoedelijk in deze functie in Oirschot gestor-
ven, 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 
zal blijven.'

9
) In mei 1613 is hij nog in functie.

20
) 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 terugge-
kocht. 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, jon-
gens 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 win-
terkapittel 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 poly-
fonie in enkelvoudige bezetting, nodig een baszanger, een tenor en een alt (con-
tratenor), 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 bas-
conter 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 geluk-
kig 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 ver-

betering in en in 1621 werd hij ontslagen als vicaris vanwege onwettige afwezig-
heid 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 organis-

ten 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 wor-
den 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 
sloot

43
) 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 pas-
toor Jan Vos.

45
) 

Er zal enig verband geweest zijn tussen de functie van koster en die van matricu-
larius, 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 inkom-
sten 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 

geëffectueerd bij akte d.d. 1435.07.30.
47

) Deze incorporatie kon zo vlug gereali-
seerd worden, doordat de toenmalige functionaris, Rutger Vos, afstand deed tegen 
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een hem toegezegde lijfrente. Véér hem was Johannes Vos reeds speurbaar als 
matricularius in 1385

48
) 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 verdwe-
nen is en dat zijn taak werd overgenomen gedeeltelijk door de kerkmeesters en 
gedeeltelijk door de kapittelnotaris, terwijl het kosterschap een afzonderlijke func-
tie bleef, die gewoonlijk door een leek werd vervuld in tegenstelling tot de func-
tie 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 vôôr 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 kapittelnota-

ris, 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 
voorkomt

58
) en in 1531, toen hij in Oirschot arbiter was in een zoen-accoord van-

wege 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 kapit-
telvergadering, 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 1608
64

) 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 kapit-
telnotaris tegen een salaris van 1 mud rogge per jaar.

66
) Daarnaast kreeg hij uitbe-

taald voor eventuele akten die hij opmaakte en extraatjes die hem werden toege-
kend zoals 1 

1
/2  mud rogge in 1612.

67
) In 1615 werd zijn vaste vergoeding ver-

hoogd tot 2 mud.
68

) De kapittelnotaris diende bij alle kapittelvergaderingen aan-
wezig 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 zoda-

nig
73

) en in 1590 was mr. Herman van Heumen syndicus, notaris en roedrager van 
het kapitte1.

74
) Aangezien juridische zaken dikwijls met financiën te maken heb-

ben, 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 deur-
waarder. 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 jaargetijde

77
) -maar had toen al een 

lange staat van dienst als kapelmeester van de Mariakerk in 1396,
78

) kerkmeester 
van de Sint-Petrus-kerk in 1403

79
) 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 aan-

gesteld 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 cleri-

cus 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 werden-
de'.

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
) 
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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 kapit-
tel' .

94
) 

Wanneer hertog Jan IV in 1420 toestemming geeft aan het kapittel om een rent-
meester 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 publiekrech-
telijke bevoegdheid, die een vergemakkelijking was om schulden te innen.

95
) 

Met name uit Oirschotse schepenprotocollen zijn ons verscheidene rentmeesters 
bekend, zoals Jan Wilhem Vos in 1468,

96
) Henrick Beelaerts in 1474,

97
) Wilhem 

Vos in 1479 en 1483,
98

) Marten Vlemmincx in 1491
99

) en 1492.
100

) 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 rent-

meesters 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 daar-
van 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-eige-
naren verdeling van een in mede-eigendom gehouden nalatenschap vorderen. In 
tegenstelling tot het voorbeeld uit het begin van deze paragraaf verrichtten de deel-
genoten 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. 

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 Middegaels

4
). 

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 Nieuwstraat-
Gasthuisstraat gebouwd

5
), 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 echt-
genoot 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 onder-
trouw. Het huwelijk wordt op 19 oktober gesloten. 
Met de familie Middegaels blijft Jasper overigens zijn hele leven nauwe betrek-
kingen 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- 
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woordig Heuvel) van Guilliam van der Werff. Het betreffende huis was daarvoor 
eigendom geweest van Jan Dirck Haubracken

6
). 

Over Jasper's jeugd is niets bekend. Uit het feit dat hij op latere leeftijd de schrijf-
kunst 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 1703

8
). 

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 1708

10
). 

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 schoon-
moeder 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 overle-
den echtgenoot erft Jasper, als man van Elisabetha, een huis en verschillende per-
celen 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" 
in het openbaar verkoopt maakt Jasper geen gebruik van zijn vernaderingsrecht

13
). 

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 sche-
penbank, overleden

21
). 

Op 16 april wordt Nicolaas van de Burght, kerkmeester, beëdigd als opvolger van 
Jasper Neggers. 

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 spo-
radisch voor

22
). 

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 ("manu-
ale 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 â 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 
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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
). 

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 
Notel

24
), waar de landbouwgrond beter is dan aan de westkant van Oirschot

25
). 

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 mach-
tig. 

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 zus-
ter

26
). 

De bezittingen van Francis Neggers worden gedeeld in 1805
27

) 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. 
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Fragment van de topografische kaart van Noord Brabant (1913). De zwart ingekleurde per-
celen behoren tot de nalatenschap van Jasper Neggers 

Fragment van de topografische kaart van Noord Brabant (1990). De wit ingekleurde vlak-
ken 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 inventari-
satie van alle onroerende zaken die ten tijde van het overlijden van Jasper 
Neggers in het bezit van de erflater werden bevonden. Aangeduid wor-
den: 
- 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 perce-
len 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 trans-
portakten (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: "gele-
gen 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. 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. 

3. 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 zetboe-

ken aangelegd, de zogenaamde verpondingsregisters
30

). In de registers 
worden huizen en percelen per belastingplichtige, aangeduid met topo-
niem en oppervlakte, alsmede het belastingbedrag. 
Met "s'lands vrijheijts en gemeijne lasten" wordt in de akte van erfdeling 
de verponding bedoeld

31
). 
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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 plaat-
sen 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 opper-
vlakten zijn echter aanzienlijk preciezer aangeduid. Het verschil in 
oppervlakten van de in de erfdeling van Jasper Neggers genoemde per-
celen 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 ech-
ter nieuwe (gebruiks)aanduidingen en een oppervlaktemeting in moder-
ne 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 perce-
len 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. 
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2. 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 onder-
genoempt, 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 verclaer-
den 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 

27 

eigenaren  
Johan van Wamel 
Jasper Neggers (door koop, "een huis, hoff ende aengelagh sta-
ende ende gelegen 't eijnde de koeijstraat groot ontrent vijff 
loopens ter plaetse opte hertgang van de kerckhoff genoempt 
den vrijthoff 1711

34 
 )) 

Goyaert Christiaan Coppens (door erfdeling, 1749) 
Henricus Franciscus Clercx (door koop, 1753

35 
 )) 

Johan Somers (door koop, "een huijs, hoff, schuur en stal, 
gecoomen van Jasper Neggers, groot 34 roeden" met "een par-
ceel teulland genoempt den acker agter het huijs van Jasper 
Neggers, groot ontrent een lopen 13,5 roeden", 1768

36 
 )) 

Hendrik Lemmens (door koop, 1801
37 

 )) 
Arnoldus Henrik Lemmens, vrederegter te Oirschot (in 1832) 

2. 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 

A: Vossen acker, 8 L 30 R 

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

Paulus Eerste Loth 

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

Een capitael van tweeduijsend gulden, bij deese gemeente opgenomen en 
gelooft aen Jasper Neggers den 13 december 1748

32
), 

Tweede Loth 

Mits welcke erffelijcke scheijdinge en deijlinge te Loote en te deel gevallen is aen 
ende ten behoeven van Goijaert Christiaense Coppens no: ux:

33
) 

1. eerstelijck het groot huijs met het aengelagh groot ontrent vier Loopen 
gestaen en gelegen onder den hertganck van den kerckhof in de koe-
ijstraet 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: 't Huijs aghter in de Koeijstraat, 4 L 43 R 
B: perceelnummer 413, land/van de aanstede, groot 6 L 6 R 
C: 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 

2a. (= de helft van 2.) 

A: De agterste helft van de Vossen acker, 4 L 15 R 
B: perceelnummer 371, land/de achterste helft van vossenakker, 

groot 4 L 37 R 
C: sectie F, nr. 716, perceel bouwland, groot 81 a 30 ca 

eigenaren  
Peter Jasper Neggers (door erfdeling, 1760

38 
 )) 

Arnoldus Lambertus Huijskens (door erfenis, 1798) 

2b. (= de helft van 2.) 

A: De voorste helft van den Vossen acker, 4 L 15 R 
B: perceelnummer 372, land/de 1/2 van de vossenakker, groot 4 L 

45 R 
C: sectie E nr. 715, perceel bouwland, groot 80 a 60 ca 
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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", 1805

39 
 )) 

Francis Neggers (door erfdeling, 1867
40

)) 
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", 
1869

41 
 )) 

Johannes Laurens van de Heuvel (door koop, de rest, groot 76 a 
60 ca, 1874

42
)) 

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: Beempt, 41/2 L 
B: perceelnummer 111, groes/den Beempt, groot 5 L 3 R 
C: sectie G, nr 991, perceel weiland genaamd: de 

Beempd, groot 84 a 10 ca 

eigenaren  
- Bastiaan Hendrik Boelants 

Jasper Neggers (door koop, 1746
43 

 )) 
- 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 erfde- 
ling, 1888

44
)) 

Elisabeth Neggers (door erfdeling, 1891
45 

 )) 
Albertus van de Ven, landbouwer te Oirschot (door koop, 
190346)) 

4. ende laetstelijck een stuck weijlandt, genaemt de voorste papenvoirt, 
groot ontrent vier Loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde deesen con-
divident, d'ander sijde Francis Neggers, d'een eijnde de kinderen Adriaen 
Leijten, d'ander eijnde Jasper du Tromp 
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A: De koeijweij in de Papenvoirt, 2 L 
B: perceelnummer 110, groes/de koeweij in de Papenvoirt, groot 3 

L 5 R 
C: 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 pae- 
pevoirt 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, 1812

47 
 )) 

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 aenge-
deelt 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 1745

48
), 

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: Huijs en hoff 14 R 
C: 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", 1729

49
)) 

Francis Neggers (door erfdeling, 1749) 
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, 1805) 
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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: Secretaris akkerke, 2 L 16 R 
B: perceelnummer 411, land/secretaris en van wamelsakkerke, 

groot 2 L 44 R 
C: 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. 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: Peeter Leeuwen acker, 2 L 20 R 
B: perceelnummer 408, land/Peter Leuvenakker, groot 2 L 11 R 
C: sectie E nr. 694, perceel bouwland, groot 34 a 60 ca 

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: een vierde part in de Pullebracken, 1 L 28 R 

eigenaren  
Jan Peter Baselmans, man en momboir van Berbere Jan Gerrits 
van Kleijnenbreugel 
Paulus Peters Neggers (door koop, 1689

51
)) 

Jasper Neggers (door onderhandse koop, 1713) 

8b A: de Pullebracken aen de hoge pat, 1 L 24 R 
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eigenaren  
Pauwelijn weduwe Hendrik van Ginhoven 
Jasper Neggers (door koop, 1739

52
)) 

8c A: Schutskooyacker, 1 L 28 R 

eigenaren  
Jan Baptist Schellekens 
Jasper Neggers (door koop, 1732) 

8. (= 8a ± 8b ± 8c) 
B: perceelnummer 349, land/de Pullebraken en schutskooij, groot 5 

L 20 R 
C: sectie F, nr 1813, perceel bouwland, groot 88 a 90 ca 

eigenaren  
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, 

A: Den akker aen 't Hooghuijs, 3 L 5 R 
B: perceelnummer 355, land/den akker aan 't Hooghuis, groot 3 L 

2R 
C: sectie F, nr 1793, perceel bouwland, groot 56 a, nr 1749, den-

nenbos, 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", 1720

53 
 )) 

Francis Neggers (door erfdeling, 1749) 
Jasper Francis Neggers (door erfdeling, 1805

54 
 )) 

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: Mooren akker 3 L 41 R 
B: perceelnummer 361, land/Morenakker, groot 4 L 6 R 
C: 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, 1726

55 
 )) 

Jasper Neggers (door koop, "een parceel teullant genaemt 
Morenacker of in Moren bogt groot ontrent drie loopen", 
1726

56 
 )) 

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. 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, 

A: Seelen camp, 4 L  
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eigenaren  
erfgenamen van Jan Lambert Moonen 
Jasper Neggers (door koop, "perceel weijlant genaamt de 
Voorste Papenvoirt, groot ontrent drie loopen", 1739

58 
 )) 

Francis Neggers (door erfdeling, 1749) 
Joseph van den Biggelaer (door erfdeling, 1805) 

13. 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: Den dries aan 't breewater, 11/2 L 
B: perceelnummer 109, groes/den dries aan 't brewater, groot 3 L 

6R 
C: sectie G, nr. 983, perceel bouwland, groot 39 a 

eigenaren  
eigenaren  

erfgenamen van Marten van de Morselaer 
Jasper Neggers (bij openbare verkoop, "een stuck teullant gena- 
emt 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. 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'an-
der eijnde Jasper du Tromp, 

A: Papenvoirt, 3 L 
B: perceelnummer 106, land/de Papenvoirt, groot 2 L 12 R, waar-

van 18 R groes 
C: sectie G, nr. 989, perceel weiland, groot 61 a 40 ca  

Jan Hendriks van Gestel 
Jasper Neggers (door koop, "stuck wijland gelegen aan de 
Papenvoirten, groot ontrent twee lopen", 1720

59 
 )) 

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, 1842

60
)) 

Antony de Vroom, timmerman te Oirschot (door koop, 184961)) 

14. item een parceel weijland genaamt het groot velt, groot ontrent agt loop- 
en, gelegen als voor, aen d'een sijde Cornelis Willem Snellaerts, d'ander 
sijde Dielis van Herssel, d'een eijnde de kinderen Adriaen Leijten, d'an-
der eijnde de gemeijne straat, 

A: De weij in de Papenvoort, 51/2 L 
B: perceelnummer 94, groes/de wey in de Papenvoort, groot 7 L 14 

R, waarvan 2 L 20 R bos 
C: sectie G, ne 954, perceel weiland, groot 43 a 70 ca, nr 955, per-

ceel 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", 1724

63 
 )) 

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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16a A: 
C: 

koop, 1842
64

)) 
Arndoldus Theodorus van Baar, particulier te Oirschot (door 
koop, 1852

65 
 )) 

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 

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

A: In de Moost, 1 L 17 R 
B: perceelnummer 50, hey/in de Moost, groot 4 L 24 R, waarvan 2 

L 8 R groes 
C: 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 

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, 1842

66
)) 

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 jae-
lijcx 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 gul-
den en een stuijver Pagt aen het capittel alhier, en uijt de Meulencamp drie stuij-
vers chijns aen de Domeijnen van Brabandt, 

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, 

Vierde Loth, 

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

16. 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'an-
der eijnde de gemeene straat, 

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 loop-
e ns " , 1726

68 
 )) 

16b A: Huijs en aenstede, 5 L 3 R 
C: 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, 1703

69 
 )) 

Jasper Neggers (door erfdeling, "de stede en aengelagh 
genaamt Den Lievenheer

70
) groot ontrent ses lopens gelegen op 

't Dun onder den haertgank van den kerkhof aen den heuvel bin-
nen dese vrijheijt Oirschot", 1717

71 
 )) 

16. (= 16a ± 16b) 
B: perceelnummer 182, land/aanstede/land/aanstede, groot 13 111 

R, waarvan 3 L 20 R groes 
C: 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, boom-
gaard, groot 15 a 40 ca, (ne 1598 en 1599, zie 16b) 

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

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

A: Hogen Dries, 2,5 L 
B: perceelnummer 183, land/den hoogen dries, groot 3 L 29 R, 

waarvan 35 R bos 
C: 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. item ses velden weijland genaamt Busservelden, groot ontrent zes loop- 
en, gelegen als voor, aen d'een sijde deesen condivident, d'ander sijde 
Anthonij Leijten, aen beijde de eijndens de straat, 

18a A: 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 A: 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", 1726

72 
 )) 

18c A: 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", 1738

73
) 

18d A: De koeywey aen 't Dun, 1 L 

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", 1740

74 
 ) 

18. (= 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, 
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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 wei-
land, groot 28 a 50 ca, nr 1592, perceel weiland, groot 26 a 60 
ca 

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

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

19a A: '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", 1722

75
) 

19b A: De velden aen 't Beersveld, 5 L 

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

19. (= 19a + 19b) 
B: perceelnummer 190, groes/de velden aan 't beersveld en 't 

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: 't kampke op 't Dun, I L 31 R 
B: (zie onder 21) 
C.• (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. 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: Priemencampken, 3 L 
B: 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 

C: 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) 

22. item een parceel teulland genaamt Mechelscamp, groot ontrent drie loop- 
en, 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: Meghelscamp, 21/2 L (2 L 25 R) 
B: perceelnummer 228, land/Meggelskamp, groot 3 L 21 R, waar-

van 36 R bos 
C: 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)  
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(11) item een stuck teulland genaemt den meulen camp groot ontrent drie 
loopen, gelegen als voor, aen d'een sijde Johannes van der Grinten, d'an-
der sijde Maria Vlemmincx, d'een eijnde Francis Neggers, d'ander eijn-
de de gemeijne straet, 

A: (zie onder 11) 

llb (= 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: Lintermans Tijmerdoncq, 7 L 
B: perceelnummer 7271, groes/Lintermans Tuinendonc, groot 8 L 3 

R, waarvan 1 L 20 R bos en 2 L 43 R hey 
C: 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 stuij-
vers 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 

item een capitael van een hondert gulden tot lasten van Peeter Cornelis 
Melis, volgens gelofte voor scheepenen alhier gepasseert den (29 augus-
tus 1744

76
)) 

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 heb-
ben 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 bed-
eijlde 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 comparan-
ten 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 dra-
egen en betaelen, als mede alle agterstaende pagten en chijnssen malkanderen 
moeten helpen bij betaelen en winnen tot geldens toe, maer sal een ieder gehou-
den 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 onbe-
last 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 hee-
ren 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 
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(w.g.) 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 
4) Over de genealogie van de familie Neggers zie Campinia 1992, pag. 154 e.v. en 1994, 

pag. 70 e.v. 
5) Drs. J. Lijten, Bemoeienissen van de Oirschotse schepenen met pastoorsbenoemingen, 

in Oog op Oirschot, Mijland e.a. (red.), pag. 243 
6) R.A. Oirschot, inv.nr . 222, f. 28 
7) Drs. J. Lijten, De latijnse school van Oirschot, in Campinia, 1989, pag. 96 
8) zie Een klein schandaal, in G.T.O.B., 1991, pag. 170 
9) R.A. Oirschot, inv.nr . 264, t. 341 e.v. 

10) R.A. Oirschot, inv.nr . 289, f. 111 
11) R.A. Oirschot, inv.nr . 239, f. 72r 
12) R.A. Oirschot, inv.nr . 265, f. 19 
13) R.A. Oirschot, inv.nr . 292, f. 14. Het bewuste huis wordt in 1773 aangekocht door 

Jaspers zoon Francis, die daarmee eigenaar wordt van zijn grootvaderlijk huis. 
14) R.A. Oirschot, inv.nr . 243, f. 184v 
15) zie De onwillige schepen, in G.T.O.B., 1988, pag. 121 
16) R.A. Oirschot, inv.nr . 246, f. 100 
17) R.A. Oirschot, inv.nr . 246, f. 299; zie ook De akte van gelofte, in G.T.O.B., 1991, pag 

127 
18) Naar huidige maatstaven komt dat ongeveer neer op het honderdvoudige; zie drs. 

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 zand-
gronden 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) R.A. Oirschot, inv.nr. 274, f. 8 
27) R.A. Oirschot, nr. 281, f. 141 
28) Not. Archief Oirschot, inv.nr. 5195, nr. 366 
29) 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 
30) H. Mijland, De verpondingsroute en huizen van naam, in Campinia 1995, pag. 39 
31) 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. 

32) R.A. Oirschot, inv. nr. 246, f. 300v 
33) d.i. no(mine) ux(oris), d.w.z. in naam van zijn echtgenote 
34) R.A. Oirschot, inv.nr. 239, f. 72v 
35) R.A. Oirschot, inv.nr. 248, f. 119v 
36) R.A. Oirschot, inv.nr. 251, f. 107 
37) R.A. Oirschot, inv.nr. 257, f. 55v 
38) R.A. Oirschot, inv.nr. 274, f. 8 
39) R.A. Oirschot, inv.nr. 281, f. 141 
40) Not. Archief, inv.nr. 2019, nr. 2319 
41) Not. Archief, inv.nr. 2021, nr. 43 
42) Not. Archief, inv.nr. 2023, nr. 99 
43) R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 134v 
44) Not. Archief, inv.nr. 2029, nr. 99 
45) Not. Archief, inv.nr. 2031, nr. 178 
46) Not. Archief, inv.nr. 2037, nr. 129/132 
47) Not. Archief, inv.nr. 5194, nr. 139 
48) R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 100 
49) R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 139 
50) R.A. Oirschot, inv.nr. 246, f. 134v 
51) R.A. Oirschot, inv.nr. 223, f. 53 
52) R.A. Oirschot, inv.nr. 244, f. 251 
53) R.A. Oirschot, inv.nr. 241, f. 224v 
54) De erfgenamen van Jasper Francis Neggers laten op 13-8-1828 twee percelen, waaron-

der '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 

55) R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 46 
56) R.A. Oirschot, inv.nr. 243, f. 54 
57) Not. Archief, inv.nr. 5198, nr. 734 
58) R.A. Oirschot, inv.nr. 244, f. 225 
59) R.A. Oirschot, inv.nr. 241, f. 237 
60) Not. Archief, inv.nr. 2005, nr. 1560 
61) Not. Archief, inv.nr. 2011, nr. 2522 
62) R.A. Oirschot, inv.nr. 242, f. 162v 
63) R.A. Oirschot, inv.nr. 242, f. 237v 
64) Not. Archief, inv.nr. 2005, nr. 1532 
65) Not. Archief, inv.nr. 2013, nr. 2864 
66) Not. Archief, inv.nr. 2005, nr. 1532 
67) 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 

68) 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 dezelf-
de 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 wor-
den. 
Volgens de mondelinge traditie is de kapel in de tijd van de reformatie totaal ver-
vallen. 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 gemeen-
te 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 regle-
ment 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 avond-
mis 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 heili-
genleven 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 verwach-
ten, 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 drin-
gend 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 ech-
ter naar Utrecht, waar hij onder bisschop Frederik zich ging wijden aan de beke-
ring 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 bis-
schop 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' 
genoemd), de vader van Odulphus, waren geplaatst in het jaar 1150.

3
) 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 
de relikwie van Odulphus van Oirschot naar Best te trekken.

7
) 

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 proces-
sie en het openbare feest in Best te verplaatsen naar de volgende zondag.

8
) 

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 Sint-
Odulphus-gilde d.d. 1531.06.26, waar sprake is van een processie `opten kermis- 
dach van Best ende op Sunte-Odulphusdach'.

9
) 

Vanaf 1553, toen Best achter de rug van het Oirschotse kapittel om van de bis-
schop 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 door-
gegaan, 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 overbren-
ging 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 der-
gelijke relikwie. 
Ook de kerk van Best bezit een relikwie van Odulphus, vermoedelijk een vinger-
kootje, 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 moge-
lijk 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, sta-
tuit adire, prius tamen a suis parentibus, ut ecclesiam que Oresschot appellatur (loco qui-
dem natali sancti) cum populo regere vellet, rogatus, eisdem suis parentibus, precepti divi-
ni 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 con-
sultum 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 rever-
sus ibidemque postmodum, dum divine placuerat pietati, vitam in pace finivit honorifice-
que 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 cuna- 
bilis 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 sanctissi-
mi 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 gau-
dii ac exultationis in pii patris sanctissimarum reliquiarum presentia resumant vires, Deo 
laudem dicant et dolorem olim amissi patris ac pastoris procul pellant, ad devotionem exci-
tentur solito ferventiorem, plebisque per huiusmodi non exigue estimationis thesauri vene-
rationem in porrigendis manibus adiutricibus ad fabrice structuram augeatur et crescat 
affectus ardentior atque vicinarum gentium, suorum defectuum subsidium devote postulan-
tium, 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. 

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, transla-
te 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 bena-

drukken, 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 fabri-
ce 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 afge-
brande schip der kerk nog veel zorgen meebracht. 
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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 

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: 
1. `capitulum beati Petri' in 1240: Camps, Oorkondenboek, 	nr. 191. 

`canonici beati Petri' in 1262: Ibidem, nr. 286. 
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 reve-
rendis 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 tenebi-
tur 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 doop-
trouw- 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 omni-
no 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 ontvan-
gen.) 
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 domi-
nicam proxime sequentem, ut deinceps in Best festum et supplicatio annue celebrentur 
iuxta antiquam consuetudinem. 
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VOORWOORD I. ANTOON TEURLINCX, ZOUAAF 

door H. Teurlincx 

Eind april jl. is het Rayondepot Oirschot van het Streekarchief Regio Eindhoven 
verhuisd. Na bijna 35 jaar gehuisvest te zijn op het adres Torenstraat 1 in Oirschot 
(in de volksmond nog steeds het kantongerecht), is per 1 mei jl. het pand Koestraat 
2 eveneens in Oirschot betrokken. Het nieuwe pand biedt een beter en ruimer 
onderkomen voor de bewaring van de archieven en vooral ook voor de bezoekers 
zijn de omstandigheden sterk verbeterd. Het streekarchief heeft nu de beschikking 
over een ruime studiezaal, waar onderzoek verricht kan worden. U bent van harte 
welkom. 

Vanwege de verhuizing van het Streekarchief, is de uitgave van aflevering 101 van 
CAMPINIA enkele weken vertraagd. We hopen dat u hiervoor begrip kunt 
opbrengen. 

De redactie.  

Inleiding 
Als gevolg van de expansiedrang van de Longobarden, waarbij Rome bedreigd 
werd, riep Paus Stephanus II de hulp in van de Frankische koning Pepijn de Korte. 
Koning Aistulf van Lombardije moest Pavia prijsgeven en de Frankische soeve-
reiniteit over dat gebied erkennen. Nadat Aistulf dit had geweigerd, trad Pepijn ten 
tweede male op, wat uiteindelijk resulteerde in de stichting van de Kerkelijke Staat 
in het jaar 754. Hoewel aan het bestaan van de Kerkelijke Staat in 1798 een einde 
kwam, werd het dank zij kardinaal Consalvi in 1815 gerestaureerd. In de negen-
tiende eeuw poogden de Pausen tevergeefs de Kerkelijke Staat te verdedigen tegen 
de revolutionaire beweging, die de politieke eenheid van Italië nastreefde. In 1860 
verloor de Kerkelijke Staat de Romagna, de Marken en Umbrië ten gevolge van 
een zware nederlaag tegen de troepen van Piëmonte bij Castelficardo. 
Om de Kerkelijke Staat beter te kunnen verdedigen werd op 1 januari 1861 een 
bataljon `Zouaven' opgericht. (Zouaven waren oorspronkelijk soldaten van het 
Franse infanteriekorps in Algiers, welke was opgericht in 1831). Als gevolg van 
de overschrijding van de grenzen van de inmiddels gereduceerde staat door de 
patrouilles van Guiseppe Garibaldi, deed Paus Pius IX een oproep aan de 
Katholieke wereld om zijn gebied te verdedigen. Aan deze oproep werd gevolg 
gegeven door duizenden jonge mannen, die zich als vrijwilliger te melden. Onder 
deze naar schatting 10.000 personen kwamen circa 3000 jonge mannen uit 
Nederland. Het heeft uiteindelijk niet mogen baten want op 20 september 1870 gaf 
Paus Pius IX opdracht de strijd tegen de overmacht te staken, wat het einde van de 
Kerkelijke Staat inluidde. 

Onder de ruim tienduizend vrijwilligers bevonden zich 14 Oirschottenarenu. Eén 
van hen was Antonius Joannes Laurentius Teurlincx, geboren te Oirschot op 24 
juni 1847, zoon van Augustinus en van Johanna Francisca Messing. Na zijn 
diensttijd in 1867 trad hij in dienst van het Pauselijke leger als zouaaf en diende 
van 16 december 1867 tot januari 1870. Na terugkomst overleed hij, op nog jonge 
leeftijd op 2 augustus 1874. 

Van hem zijn enkele brieven bewaard gebleven, die hij vanuit Italie aan zijn fami-
lie schreef en waarin hij vertelt over zijn belevenissen en zijn kijk geeft op een 
aantal bezienswaardigheden in dat land. 
De eerste brief is weliswaar niet gedateerd, maar zal medio augustus 1868 
geschreven zijn. Antoon Teurlincx maakt namelijk melding van het bezoek van de 
paus aan het legerkamp. A.h.v. krantenberichten uit die dagen, heeft dit bezoek 
plaatsgevonden op 10 augustus2). Twee brieven zijn geschreven in maart 1869 en 
de laatste op 19 juli 1869. De brieven zijn letterlijk weergegeven, alleen zijn hier 
en daar aanvullingen in de interpunctie aangebracht. 
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Brief 1: 

Rocco di Papa Campo di Hannibale 

Dierbare Ouders broeders en zusters 

Ongetwijfeld zal het U verwonderen dat ik zoolang heb gewacht om U te 
schrijven maar. Dat is Uw eigen schuld. Ik heb in elk mijner brieven zoo 
dringend om antwoord verzogt, maar te vergeefs zie ik eiken dag er om 
uit. Ik word zelfs ongerust, wat de oorzaak mag zijn van Uw stilzwijgen-
heid, dierbare ouders, als U wist, wat het voor mij aangenaam en welke 
geruststelling het is voor mij, U zoudt ongetwijfeld zoo lang niet wachten 
om mij te schrijven, als is het maar drie woorden. Schrijf tog spoedig. 
U zult zeker wel weten, dat wij in het kamp zijn, dus heb ik mij voorge-
nomen om U in het kort, onze reis derwaarts, ons verblijf en de ligging 
der kamp in korter woorden af te schetsen. Wanneer wij uit Rome ver-
trokken, dat weet ik niet meer, alleenlijk weet ik, dat wij onder het spelen 
der muziek en het gejuich van duizenden toeschouwers uit Rome ver-
trokken zijn 's avonds om 7.30 uur. 
Toen wij uit de poort Saint Giovanni uittrokken, was het reeds donker; het 
was een mooie nagt, maneschijn en nogal tamelijk koud, wat ons goed te 
pas kwam, want wij hadden ons geheele boeltje bij ons, ik kan het U ver-
zekeren het is een grooten vracht. Langen tijd hadden wij een vlakte door-
loopen maar tegen I uur werd het erger, den eenen berg af den anderen 
op. Om half twee kwamen wij aan de groote rust, daar spoedig onzen zak 
afgegooid en aan het werk; hier moest koffij gezet worden de eene ging 
om hout den andere om water, zoodoende hadden wij spoedig onze koffij 
klaar. Na de koffij kregen wij ieder een halve flesch wijn. Na een uur rus-
tens gingen wij weder verder. Wij trokken het stadje Rotto Frato (in het 
Hollands ijzere roten genaamd) door; men zegt hier stad al staan er maar 
tien huizen, zoo een was dit ook, wij waren in een oogenblik weder op het 
veld. Den dag begon aan te breken waarmede ik verblijd was, want het is 
niet pleizierig met een zwaar pak op den rug elk oogenblik in gevaar te 
zijn van op die ongelijken wegen te vallen. 
Thans kan ik beginnen wat te zeggen, wat hier zoo al te zien was. Het 
werd al meer en meer bergachtig, zoodat het elk oogenblik al lastiger 
ging, ook wij beginnen de vermoeijenis te voelen. De weg liep anders 
schoon tusschen wijngaarden door en hier en daar waren wij aan weers-
zijden door rotsen ingesloten, waarop alle soorten van houtgewas stonden 
hetwelk als een de .. over de weg afhing. Na zoo een paar uur gemar-
cheerd te hebben kregen wij het doel onzer reis in het oog, het was al 
berg, wat wij zagen .... toen mijne kameraden mij zeiden, dat wij daar 
boven op moesten wezen, want ik dagt dat daar geen plaats zouden wezen 
om te kamperen. Zoodoende kwamen wij aan de voet van den berg, het 
ergste begon. Dezen berg is gansch bezaaijd met kastanjeboomen, alle 
tamme. In honderd duizend vaten zullen ze niet in kunnen, welke hier in 
den omtrek van een uur of zes wassen, dat weet ik zeker. De Militairen 
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hebben zelf een weg erdoor gemaakt. Deze is bijzonder kunstig gemaakt, 
want geloof mij het is geen kleinigheid om dwars door het hout door te 
werken en dan nog op velen plaatsen in den berg steenachtig. 
Wij hadden een heerlijk zigt op het stadje Rocco do Papa, dit stadje is 
gelegen vlak tegen het hoogste punt van de rots, het is ongelofelijk welke 
een gezicht dat opleferde; het stadje op zigzelf is niets bijzonders om te 
zien, het is alleenig de wonderbare ligging, welke eenige fraaijigheid aan 
geeft. Sommige huizen in de rots uitgehouwen, anderen hebben een gat 
uitgehouwen en een voor-gevel gezet, zoodoende hebben zij hier voor 
weinig kosten een sterk huis. In sommige straaten kan men van de straat 
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op het dak trappen; niets bijzonders trof hier mijne oogen alleenlijk de 
bontheid van de kleederen der inwoners, rood, geel, groen, dat is hier de 
mode. Een roode zijde rock, een goudgeel stuk lijf en een groene doek 
met rood of geel bloemen en dan een witten doek op den kop, ziet hier de 
kleding der vrouwen. Ik vergeet nog te zeggen dat zij daarbij een verbrand 
gezigt hebben, zoo bruin als een moor. Het mansvolk draagt bijna alle 
broeken van geitenvellen met een grooten spitsen hoed en met een linnen 
lap op een stuk vel om de voeten. Den wijn is hier duur 25 cent de flesch 
maar beste kwaliteit. 
Vergeef het mij, ik heb de stad al beschreven en wij zijn nog zoo ver niet, 
maar tog kan ik hier anders niets schrijven, dan dat wij dood vermoeid en 
halfversmacht van dorst in het stadje aankwamen. Wij hadden nog ruim 
een kwartier te klimmen en ik geloof wel dat ik er een uur opgestaan heb. 
Het was half tien uur toen wij op den berg waar wij zouden kamperen 
aankwamen. Ik stond er van te kijken, daar zulke grote vlakte op een berg 
te vinden; deze vlakte is weer omringd door bergen, welke nog wel eens 
zoo hoog zijn dan die wij hebben beklommen. Aan eene kant hebben wij 
den Monte Cavi, maar ik twijfel er niet aan U wel eens van gelezen hebt. 
Boven op deze berg ligt een groot klooster, waarheen als wij den tijd heb-
ben, maar dit is zelden, nog wel eens met mijn kameraden henengaan om 
Mis te horen. 
Men kan geen kanten inzien of geen bergen beklimmen of men ziet tel-
kens weder hoogere; alleenlijk op den kant van de stad hebben wij een 
prachtig gezigt op Rome, bijzonder als het beneden helder is. Dat gezigt 
is nog het mooiste wat ik van Italië gezien heb. Als men het stadje Rocco 
di Papa overziet, heeft men regt het gezigt op Rome en op Rotto Frati, 
links ziet men Mareno, het meer van Albano, Castel Gondolfo met het 
buitenverblijf van den Paus, nog een weinig meer links ziet men de 
schoone stad Albano; hier voegt bij de schoone ligging dier plaatsen 
welke al tusschen wijngaarden en olijfbosschen verscholen zijn en neemt 
dan al Uwe verbeeldenkracht bijeen, dan zult U er nog maar een klein 
denkbeeld van kunnen maken van hetgeen ik hier dagelijks aanschouw. 
Het spijt mij maar dat mij de kunst ontbreekt om U hiervan eenig denk-
beeld te kunnen schetsen, daarbij moet ik het zoo kort mogelijk maken 
want den tijd ontbreekt mij. 
Nu gaan ik weder verder. Toen wij in de kamp aankwamen was natuurlijk 
ons eerste werk onze tent opslaan, om tog iets te hebben voor den vol-
genden nacht. Ik vergeet U nog te schrijven, dat zoo spoedig wij aan-
kwamen dat ik op de wacht moest en nog wel met den zak op blijven 
staan, dit was mij niet meer mogelijk. Zoo spoedig hadden zij mij niet op 
den post gebracht en gelukkig trof ik een goede aan een kantine of ik 
gooide mijne zak tegen den grond en ik ging zelf op eene bank zitten met 
mijne karabijn tusschen de beene. Gelukkig had ik nog een bajacco waar-
voor ik eene halfe flesch wijn met een broodje gebruikte, dat was volgens 
de wet strafbaar maar ik kon er niets aan doen, want ik verging van den 
honger en dorst. Toen ik daar zoo zat, kwam er een officier voorbij welke 
voor mij bleef staan en mij met groote oogen aankeek, wat is dat, zeide 
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hij, ik zeg dat is brood en wijn hetwelk ik hard van doen had, ja maar op 
wacht, zeide hij, ik zeide dat zij mij den tijd niet gaven om het anders te 
nemen; dan zal ik U maar straffen en hij commandeerde den kantienebaas 
een flesch wijn met brood en kaas voor mij. Ik maakte hem mijn com-
plement en zeide dat ik nog wel meer zoo gestraft wilde zijn; ik zeide hem 
ook nog dat dat mijn eerste straf nog was, zoo lang ik in Pauzelijke dienst 
was waarover hij zeer tevreden was. Bij het heenengaan zeide hij mij nog 
dat ik maar moest blijven zitten. 
`s Avonds werd ik weder afgelost, toen kon ik tog eindelijk eenige rust 
gaan genieten welke ik grootelijks van doen had. De anderdaags hebben 
wij weder onze tent afgebroken en een andere getimmerd, welke grooter 
en warmer is. Onze tent opslaan is anders een werk van een ogenblik, 
maar daar wij hier zoo lang moeten verblijven, kan men die gemakkelij-
ker maken met aan weerszijden een muur van takken of zooijen te maken 
van een twee (hier ontbreekt een stuk van de brief) 
waarover wij dan de tenten spannen. 
Ons leven hier is niet van plezier ontbloot, hoewel dat wij veel, ja heel 
veel te lijden en te ontberen hebben. 's Morgens staan wij om 5 uur op, 
dan word de reveille geblazen met het geheele muziekkorps en al de trom-
bas. Half zes appel voor de exsercitie, dit is om 9 uur af geloopen en 10 
uur de soep; dan moet men weder hard werken om alles proper te maken 
voor het properappel, het welk om twaalf uur plaats heeft. Dan om 4 uur 
de rotte, dan heeft men tijd om uit te gaan, dat is te zeggen als men geen 
korvée heeft en die is hier veel te doen. Het kamp is in straten verdeeld, 
welke allen de namen dragen van die in de strijd zijn gesneuveld of van 
plaatsen waar men heeft gevochten. 
Ik moet ook nog korte woorden gewagen van het feest toen den Heillige 
Vader in het Kamp is geweest. 8 dagen van te voren begonnen wij in onze 
ledige uuren te sieren, zoodoende hadden wij voor elke compagnie een 
eerepoort opgericht, de eene al prachtiger dan de andere. Onze luitenant 
heeft trouw geholpen en geen kosten aangespaart om maar den uitstek te 
hebben. De onze was ook goed uitgevallen, in het midden hadden wij een 
sierlijk bord geplaatst waarop de woorden stonden benedictus qui venit. 
Onze luitenant is zulk een rare vent en altoos even vriendelijk en nog een 
liefhebber van de natte gemeente, den gehele dag is zijn tent vol bezoe-
kers welke alle goed getracteerd worden. Ik zeide tegen hem dat hij het 
bord niet weg moest doen, want als de Paus weg was, was het goed om 
het voor zijne tent te plaatsen. Hier mede was hij zeer in zijne schik en 's 
anderdaags morgens toen de Paus was vertrokken, had ik het er al voor 
gehangen en voordat er iemand in de kamp aan dacht. Hij kreeg dien dag 
zoo veel bezoek dat hij het weder spoedig wegnam; onnoodig is het te 
zeggen dat er dien dag veel gezegenden uit zijne tent zijn gekomen. Ik heb 
hem ook goed goeden dag gezeid. 
Ik vergeet het feest a propos. Toen de Paus in de kamp kwam werden al 
de kanonnen gelost, vervolgens stonden wij Zouaven al onder de wapen 
in twee gelederen, waar de Paus voorbij reed. Hij scheen er zeer van in 
zijn schik te zijn, want Hij lachte onophoudend. Zoodoende kwam Hij 
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aan den Altaar welke voor die gelegenheid prachtig versierd was, al de 
Militairen stonden er rondom geschaard, benevens een groot aantal bur-
gers welke allen uit verschillende plaatsen waren bijeen gestroomd. Toen 
begon de Mis, welke de Paus zelf opdroeg. Na de Mis stonden wij weder 
voor onze tenten. De Paus kwam er te voet mee gegaan telkens dat Hij een 
compagnie gepasseerd.... 
(hier eindigt de brief; het vervolg ontbreekt jammergenoeg). 
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Brief 2: 

Romen den 8 Maart 

Wederom zijn er vier maanden verloopen zonder iets van U te vernemen; 
dagelijks zag ik verlangend uit, maar te vergeefs. Duizend vragen bestor-
men mijn geest terwijl ik mij Uwe stilzwijgendheid maar niet kan begrij-
pen, waarmede ik dit verdiend kan hebben. Is het dat ik naar hier ver-
trokken ben? maar neen daar ben ik verzekerd van, want ik ken en ik weet 
nog zeer goed, ik was nog knaap, het zal geweest zijn in 't jaar 1858 of 
59, dat mij U mijn vader zeide, indien ik nog jong en ongehuwd was dan 
wachte ik geen ogenblik om naar Romen te gaan. Deze woorden zijn mij 
altijd bij gebleven tot den huidigen dag toe. Dit kan het ook niet zijn, maar 
waartoe dan gewacht. Hebt geen zorg, steekt hem in Oirschot op den post, 
dan zal hij wel ten regten komen. Hier in mijnen dienst kan ik tog geen 
reden gegeven hebben, nooit heb ik een kwaad woord van mijne overste 
gehad, nog veel minder straf. Ja nog even als toen ik U verliet, hangt mijn 
zwaard aan mijne zijde om de heiligste der regten te verdedigen, waarom 
dan niet een enkel letter in zoo een langen tijd. Of heb ik U soms in mijne 
brieven beleedigd of vergramt, zonder het te weten. Als dat zoo is, dan 
vraag ik alle om vergiffenis; het kan zijn, maar weidt het dan aan mijne 
onwetendheid toe, hetgeen ik misschien goed gemeend zal hebben maar 
verkeerd geschreven. Dus Dierbare Ouders, gelief mij ten spoedigste te 
schrijven. Hiervan genoeg. 
Deze morgen heb ik de H. Mis bijgewoond, welke voor de zielen der 
moeder en der vrouw van den Hollandschen Consul door een Kardinaal 
in de kerk van den H. Rochus opgedragen werd. Deze kerk was geheel 
met zwart behangen waarop de gouden draperiën een prachtig en indruk-
wekkend aanzien gaven. Vele zouaven en vele aanzienlijke personen 
waren daarbij tegenwoordig, ook de kolonel en luitenant-kolonel der 
Zouaven; aandoenlijk was het zien der twee lijkkisten welke met een 
kostbaar kleed bedekt was, waar rondom een menigte aanzienlijke perso-
nen waren neergeknield. Deze slag moet zwaar zijn voor onze waardige 
Consul en nu zegt men nog dat zijn dochter ook in stervensgevaar ver-
keerd. 
Wederom hebben wij zooals verleden jaar onze Paaschpligten volbragt, 
maar op den dag der algemeen Communie was ik verhinderd omdat ik de 
wacht had. Te vergeefs heb ik naar de galerij van St. Stefano gezocht. 
Wanneer Moeder nog in de gelegenheid is te zien, op welke hoogte of in 
welke straat zij zich bevond, dan gelief in het volgend schrijven, welke ik 
in het kort verwacht te laten weten. 
Verleden Zondag zijn Spaapen, Mercx3) en ik de marmergroeven wezen 
bezigtigen. Het is verwonderlijk zulke massa men daar vind van alle soor-
ten. Er zijn stukken bij zoo groot heb ik ze nog nooit gezien, onder ande-
ren nog een ronde pilaar daar aan ten minsten 16 molensteenen aan 
waren. Naar onze gedachten is dit vroeger een magazijn geweest hetwelk 
bij de eene of andere vernieling van Romen in de vergetenheid is geraakt. 
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Naar de muren en trappen te oordeelen heeft er vroeger den Tiber langs 
gevloeid, want de ringen en gaten voor het vast leggen der schepen zijn er 
alle nog te vinden en bevinden zig in den besten welstand, een teeken dat 
het geen aangenomen werk is geweest. 
Het praatje is er, maar of het waar is dat weet ik nog niet zeker, maar men 
zegt dat wij deze maand halverwege Civita Vechia tegen de Franschen 
gaan vechten, dat is te zeggen spiegelgevechten, dat is mijn zin. U kunt 
zulk niet begrijpen hoe pleizierig dat is en bijzonder met onze nieuwe 
karabijnen, hooren en zien vergaan. 
Gelief van Comp. te doen aan de Eerwaarde Heeren Pastoor en 
Kappellaans, broers en zusters, Ooms en Tantes, Neven en Nichtjes en 
verdere kennissen en kameraden. 
Ik hoop dat Vader woord zal gehouden hebben, met hetgeen hij heeft 
beloofd aan Oudenhoven. 

brief 3: 

Romen den 31 Maart 1869 

Dierbare Ouders, 

Menigmaal vat ik Uwe vroegere brieven in handen om die regelen, welke 
Uwe mij zoo dierbare handen daarop gesteld hebben, te herlezen, om er 
iets in te vinden, om Uwe stilzwijgenheid te verklaren, maar te vergeefs. 
Overal vindt ik daarin Dat U zeer verlangd naar mijne brieven, daarom 
vat ik wederom de pen op, als weet ik niet of mijn brief welkom zal zijn, 
om U eenige regelen te schrijven. 
Tot mijn groot genoegen heb ik de kerk van H. Stefan() gevonden, welke 
gelegen is gansch buiten de stad. Spapen, Mercx en ik hebben ze wezen 
bezigtigen op een Zondag, dat er juist feest van was. Ik kan daar gene 
beschrijving van geven van het akeligen wat hier te zien is en daar U in 
het Zondagsblad er wel van gelezen heb, zoo valt er niet aan te twijfelen 
of deze schrijver zal er beter van onderrigt zijn dan ik. Ik kan daar niet 
aan denken of ik wordt nog koud, zulke akelige vertooningen daar met het 
penseel zijn voortgebragt. De kerk heeft van buiten geen aanzien zooals 
het met vele kerken hier gelegen is, men gaat er binnen door een klein en 
smal deurtje hetwelk U ter-stond in de kerk brengt. Van binnen is er geen 
pracht te vinden, men kijkt tegen een planken plavond; in het midden is 
het plavond wat hooger, dit wordt ondersteund door heele oude marme-
ren pilaren. 
De schilderstukken op de martelingen beginnen met Onze Heer aan het 
Kruis, dan de Moeder der Zeven Smarten, vervolgens met den heiligen 
Stefano. Om U die alle op te noemen, is mij onmogelijk, want het is reeds 
langer tijd geleden dat ik daar geweest ben en ik heb geen andere zakboek 
dan mijn hoofd en daar is het in en weder uit. Eenen heiligen, zijn naam 
ben ik vergeten, werd tusschen twee stenen verpletterd, zijne oogen puil- 
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den uit zijn hoofd, terwijl zijne ingewanden uit zijn ligchaam bersten. 
Eenen anderen werd in stukken gekapt, vele anderen werden in het hout 
getast en zoo verbrand, andere leden op de pijnbank en werden zoodanig 
gerekt dat alles uiteen schoot, den heilige Johannes zat tot aan zijn hoofd 
in een ketel met olie waar onder een duchtig vuur branden, weder andere 
heilige Maagden werde de borsten afgesneden, ander de tong gesneden, 
de heilige Sipolonio werde de tanden uitgerukt. 0, het is mij onmogelijk 
dit te beschrijven met welke juistheid dat alles is afgebeeld. Nog verder 
zaten verschillende in eene koperen stier, welke glocijend gestookt werd 
om zoo die heilige om het leven te brengen, vele werden het hoofd afge-
slagen, tot stukken gehakt en dan in boomen gehangen, weder anderen in 
een schip hetwelk beladen was met brandbare stoffen op het water gezet 
en dan aan brand gestoken. Den heiligen Sebastianus staat tegen eenen 
hooge boom gebonden tegenover eenige schutters, welke eene menigte 
pijlen in zijn ligchaam schieten, andere worden lid voor lid afgesneden, 
andere van een hoogte in den Tiber geworpen, andere worden door wilde 
dieren omgebragt, andere heilige maagden worden de harte doorstoken, 
terwijl andere in een net gewikkeld voor de wilde dieren geworpen wer-
den, andere werden gekruist of een gewicht aan hunne voeten gehangen 
en zoo werden zij gerekt. 0 het is niet op te noemen welke wreden 
moordtuigen of helsche uitvindingen er gebruikt werden, om die heiligen 
te martelen. Men kan zoo iets niet zien zonder dat U een huivering 
bevangt. Die zachtzinnige gelaatstrekken welke schijnen aan niet anders 
te denken, dan om spoedig met hunnen Heer vereenigd te zijn, tegenover 
die wreedaardige gezigten hunner beulen, welke schijnen te verzinnen om 
hun meer te martelen. Ja, men kan zulks niet zien, zulke jeugdige maag-
den welke de wreedsten dood kozen, boven hunnen Heer te verlochenen. 
Ik kan er nog niet aan denken aan de Heilige Cecilia, een jeugdig kind, 
welke op de pijnbank lag uitgerekt, alle haar lidmaten waren verlengd, 
terwijl zij nog een gelaat behield, als hoopende op haren God. Dit is een 
goede leer voor ons want wij klagen al zoo, als wij een marsje van een uur 
of 9 op 10 gemaakt hebben. Enfin het is voor de goede zaak. 
Dien zelfden dag hebben wij de kerk bezogt van Ste Jan Paulus; aldaar is 
de plek nog te vinden waar zij ter dood zijn gebracht, dit is met een hek 
afgesloten. Vandaag zijn wij naar de kerk van den Heiligen Laurentius 
geweest en hebben den steen gezien alwaar hij op gelegen heeft, toen Hij 
was gebraden; nog een groten plak bloed is op de steen zigtbaar. Bij deze 
kerk is ook het kerkhof gelegen, welk wij ook bezichtigt hebben. Dit is de 
moeite waardig om gaan te bezien. De prachtigste graftombe en schilder-
stukken welke men op deze doodakker vindt, verandert hem bijna in een 
wandelplaats, indien niet een menigte kruisjes versierd met doodshoofden 
en beenderen U niet indachtig maakten, dat het de plaats was van ernsti-
ge overdenkingen. Wij vonden een tombe alwaar een zouaaf begraven 
was; deze tombe was in de gedaante van een lijkkist alwaar een zouaaf in 
grand tenue met een sabel, rozenkrans en eene schapelier in de hand op 
ligt. Honderde zouaven liggen hier begraven, alle bij elkander op eenen 
plek; op elke graf staat een kruis met zijn naam, hoevele namen vond ik 
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daar al die met mij gekomen zijn en God weet hoeveel er van de 280 over-
schieten. Tegenwoordig gaat het bijzonder goed, er zijn er heel weinig in 
het hospitaal. Na de Kamp lagen er 15 honderd militairen in en tegen-
woordig nog geen twee honderd, een teeken dat het Kamp houden zeer 
nadeelig is voor velen. Ik voor mij heb er veel pleizier en wil er nog wel 
een keer henen. 
Van mij in Uw gebeden aanbevolen te hebben en U verzekerd te hebben 
dat ik eiken dag aan U denk, zoo noem ik mij uw toegenegen en dankba-
ren zoon 

Antoon Teurlincx, Pauselijke Zouaaf 
5 Compagnie 2 Battaillon 

Aan de zijkant van het eerste blad is geschreven: 

Bij zijnde postzegels zijn voor Mina Hoppenbrouwers; ik zal er nog meer 
van zien te krijgen. De groeten aan de Eerwaarde Heeren Pastoor en 
Kappellaans, Mie Peer en Sis bij Baaijens. Bedank Mijnheer van den 
Heuvel voor den tabak, met Gerrit Vissers medegegeven, groet ze dui-
zendmaal voor mij, alsook de familie. 

Aan de zijkant van het tweede blad staat: 

Na de feesten van de 11 zal ik aan broer Jan en Oom Kees schrijven. Ik 
heb kortgeleden ook nog naar Halsteren geschreven. Vader en Moeder, 
broers en zusters duizendmaal gegroet. Wat is het tog een peg dat de rood-
hemden nog niet durven komen. 

Brief 4: 

Tivoli den 19 Julij 1869 

Waarde Ouders,broeders en zusters, 

Daar zich weldra eene gelegenheid aanbieden zal, zoo begin ik maar in 
tijds om U het weinige nieuws wat hier voorvalt te vertellen, al is het wei-
nig en onbelangrijk, zoo hoop ik toch dat het door U welkom zal ontvan-
gen worden. 
Wat mijne kameraden aanbetreffen, daar weet ik niets van te vertellen. Ik 
heb al den tijd sedert wij uit Romen vertrokken zijn, nog geen tijding van 
hun ontvangen, hoewel ik ze volgens afspraak eiken dag een brief van hun 
verwacht. Enfin zij zullen het wel goed maken, want anders hadden zij het 
al laten weten. Den 18 Julij hebben we hier een groot feest gehad volgens 
het zeggen der burgers, maar voor ons, die al de feesten in Romen bijge-
woond hebben, was er weinig aan te zien, maar tog wil ik zoo het een en 
ander van de kermis verhalen want ik geloof dat het zoo tog genoemd 
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werd, nu dat is mij ook om het even. Den 17 's avonds om 9 uur had er 
eene plegtige processie plaats, welke uit de kerk de Gezu, die tot dien 
einde smaakvol en kostelijk versierd was, uittrok en zoo bij vakkellicht 
door de kerk trok. De prossessie werd geopend door een piket zouaven 
daarna kwamen de verschillende broederschappen alle voorzien van 
hunne vlaggen en bij elke afdeeling was zooveel als een knecht bij, heer-
lijk opgedost alsof zij generaals waren. Ook hadden zij daar genoeg voor 
te commanderen. Bij elke broederschap zag men nog behalve de gewone 
drapeaux, een welke door twee mannen gedragen werd en vier andere 
mannen, welke deze grootte gevaarte met koorden in balans hielden. Bij 
zulke gelegenheden ziet men altijd een soort van groote paraplue, welke 
ook door mannen rondgedragen word. Deze zijn gewoonlijk van roode of 
geele zijden, wat deze betekenen dat weet ik niet. Dan ziet men nog een 
soort van boom waarin eene bel hangt, waar gedurig mede getrokken 
wordt. Deze zijn gewoonlijk geheel verguld. Ik geloof dat deze dienen om 
het voortgaan of halthouden aan te duiden. 
Deze broederschappen en kloosterordens met hunne studenten zongen 
een op het feest passend liedje. Ze waren allen gewapend met eene kaars, 
daarop volgde muziek welke keurig speelde. Deze muziekkorpsen hebben 
allen hun eigenaardig tenue, alsook zijn zij voorzien van een sabel welke 
hun het voorkomen van infanterie officieren. Enfin zij maken er goede 
zwier mede, als zij maar niet zoo verd.. smerig waren. Daarachter werde 
den patroon van de stad gedragen, niet zooals bij ons op een houten pin, 
maar in vollen glorie op eenen Altaar waar 's minstens een vijftigtal kaar-
sen op branden. Om te zeggen, dat hier meer dan een man werk aan had, 
om te dragen, dat is onnoodig, ik heb zulk een processie in Rome eens 
ontmoet en ook droeg men zulk een beeld rond van de heilige Anna welke 
's minstens door twintig man gedragen werd. Juist toen ik er tegenover 
was struikelde twee van de mannen met dat gevolg dat de heilige bijna 
van haren troon viel. Als zij gevallen was zouden er veel verpletterd zijn 
geworden, want het beeld was zeker 3 à 4 honderd ponden zwaar door-
dien het van metaal was. Dat grap liep goed af, daarachter volgde den 
gouverneur met zijne broeders welke nog een tenue aan hadden, ik geloof 
van de 6e of 7e eeuw waarmede zij een figuur maakte als een geplukte 
eendvogel. Ook volgde daarna de heeren van de gemeenteraad en de def-
tigste burgers met den rok aan, waarnevens een piket marechaussees te 
voet gingen en ten laatste nog een piket zouaven. In deze volgorde trok 
men door de heerlijk verlichte straten van Tivoli. Om tien uren was alles 
afgelopen. 
Daags daarna was het kermis. Reeds vroeg in den morgen bragt het 
muziek bij de voornaamste alsook bij het pension der Officieren serena-
des. Het marktplein was bedekt met kramen waar alle beuzelarijen te 
koop waren, zooals waaijers, popjes, harlequens, tamborelles, enfin alles 
wat in een kinderwinkel te pas komt. Tog zoudt U nog wel eens een aar-
dig gezicht zetten, wanner U niet met de modes van het land bekend 
waart, zeker wanneer U in de tamborelleskraam kwamt. Dit speeltuig is 
een soort van zeeft, dat verschil is er in, dat er gene gaatjes in zijn en dat 
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er in de kanten plakjes in gemaakt zijn zooals aan eene reep. Kunt U kin-
derachtiger iets denken dan dat en dat is juist hetgeen wat de meisjes, ik 
meen meisjes van boven de duizend weken zoeken. Hierop weten deze 
soort van kindertjes muziek mede te maken, dat is te zeggen wanneer U 
een uur op een dag luistert, dat het nog hetzelfde is. Ik heb met dezen han-
del moeten lagchen. Die moesten natuurlijk eerst bezien worden, soms 
passeerde zulk een ding 5 of 6 handen, totdat het in over overgrootmoe-
ders handen te regten kwam, welke het eerst met veel gevoel bespeeld te 
hebben, soms dat de tranen van aandoening over de wangen dansten (ik 
meen van lagchen) hare tevredenheid te kennen gaf en daarmede de koop 
sloot. Soms zag men 7 of 8 bijeen staan om te bezien wat het beste kon. 
Wanneer men hier het veld ingaat om te werken dan gaat alles mede, koe-
ijen, varkens, hennen, ezels, de vrouw met de wieg met een kind erin op 
het hoofd. Enfin om juist een huishouden te beschrijven, zooals het hier 
is, dat kan ik niet of het moet zijn dat soms heele families bijeen wonen. 
Zooveel verschil van ouderdom en kleine kinderen men soms hieraan kan 
treffen, enfin de tamborelli gaat tog altijd mede en wanneer er plaats 
répos gecommandeerd word, kan men slegt nalaten om dat ongevoelige 
muziekstuk eens aan te roeren en niet zelden krijgt de familie dan nog 
eens in het hoofd om een dansje af te leggen, welke ook even eentonig is 
als de muziek. Verleden jaar toen ik in Arsoli lag, moesten wij veel naar 
de naburige plaatsjes waar het Kermis was, alwaar wij dan een paar dagen 
verbleven. Toen gebruikte zij ons zoowat als de marechaussees, maar toen 
ben ik dikwijls in de gelegenheid geweest om deze dansen af te zien en 
ook dikwijls hebben wij mede moeten doen, maar plezier was er niet aan, 
als dat wanneer men goedmoedig was dat men dan zijn hartje eens op kan 
halen aan een goede pint wijn, waar zij Uw dan geen gebrek aan lieten lij-
den. 
Met al mijn gebabbel ben ik van mijne kermis gaan lopen, ik zal nu maar 
met die kinderachtigheden uitscheiden want om alles na te gaan wat ik 
dien dag gezien heb, zoude het in het oneindigen lopen. Om elf uren was 
er een plegtige Mis in de Gézu waaronder keurige muziekstukken uitge-
voerd werden. Om vijf uren was het harddraverij waar een groote menig-
te bij tegenwoordig was. Dat alles werd besloten met een schitterend 
vuurwerk. Voor mij schitterde het geweldig want ik had een boertje uit 
Arsoli aangetroffen, welke wij met vieren de weg zoo wat hadden gewe- 
zen en natuurlijk uit oude vriendschap en omdat wij hem de klandizie 
vroeger altijd gunde, zoo had mijnheer de schoenmaker de eer om een 
paar nietjes voor ons te betalen. Het scheelde weinig of wij hadden er een 
zouaaf van gemaakt, alles is zonder slag of stoot in de beste orde afge-
loopen. 
Dezer dagen heb ik hier ook in de kerker geweest, alwaar, als ik mij niet 
vergist, de Heilige Eumphorsina is opgesloten geweest. Volgens het zeg- 
gen van het volk begint deze kelder acht dagen van te voren te zweeten, 
ik heb het ook gezien dat de muren geheel vochtig waren maar of zij 
anders droog zijn, dat weet ik niet. 
Anders bijzonders nieuws is er niet. Hoe dat het met de zaken van Italië 
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staat, dat weet U beter dan wij, daar wij hier niets horen als dat wij in de 
kouranten lezen. De Aalmouzeniers, schrijft Piet Spapen deze morgen, 
dat het in kort er op zal gaan, maar Toon U behoeft het nog niet te gelo-
ven want wij hebben immers al zoo lang gewacht, als wij hier zijn. Maar 
tog zal het aardig zijn dat wij eens kloppen konden, voor dat wij naar huis 
toe gingen want anders zoude dien rooden en zwarten maar zeggen dat 
wij niets gedaan hadden dan brood gegeten, maar zij vergissen zich. Ze 
moesten eens hier zijn dan zoude zij eens zien hoeveel er telken dag val-
len dat is te zeggen van de springers. Van den burgemeester heb ik in den 
Noord-Brabanter gelezen. Dat is mooi geweest, het is juist of er weder 
een Harmonie bestaat en dat de gilden weder hunner vorige bloei terug 
gevonden hebben als ook twee nieuwe opgerigt. Gelief den burgemeester 
van mijn kant te feliciteren en dat ik hoop dat wij er weder eene goede 
burgervader in gevonden mogen hebben. Doet verder de groeten aan van 
Oudenhoven en de Koning alsook broeders, zusters en de geheele 
Familie, de Eerwaarde Heeren Pastoor en Kappelaans en Kameraden. Na 
U allen in den geest omhelst te hebben noem ik mij U toegenegen en 
dankbaren zoon 

Antoon. 

N.B. 
Het verwondert mij dat ik in zoo een langen tijd geen brief van broeder 
Jan meer ontvangen heb, ik schrijf hem ook niet meer alsvorens Hij mij 
geschreven heeft. Gelief hem dit eens te laten weten en doet hem de har-
telijke groeten, dat ik dat niet graag heb, dat hij mij in 't geheel niet meer 
schrijft. Vader wanneer U dit opgezonden hebt dan laat het mij eens weten 
en als U het soms nog niet gedaan hebt, dan stuurt het naar Tilburg in het 
Klooster, dat is nog veel gemakkelijker voor U als voor mij. Gelief Tante 
Kaat eens te vragen hoe of die neef in 't Klooster heet met zijnen kloos-
ternaam. Gelief hem van mijnen wegen de groeten te doen. Nogmaals 
gegroet van Antoon, bijzonder de groeten aan Oom Kees en Tante Kaat4), 
alsook Frans Stans. 

NOTEN: 

1. J. Beekmans, Onze Pauselijke Zouaven, Herdenkingstentoonstelling 1860-1985 Beek 
en Donk 

2. De Leeuwarder Courant van vrijdag 14 augustus 1868 meldt hierover het volgende: 
Rome, 10 augustus 
De Paus heeft heden een bezoek in het kamp gebragt en is tegen den avond 
teruggekeerd;hij geniet de beste gezondheid. Bij de vreemde korpsen houdt de 
desertie aan, vooral bij de carbiniers in het Fransche legioen. 

De Tilburgsche Courant van zaterdag 15 augustus 1868 bericht: 
Pauselijke Staat. 
De Paus heeft in het kamp Rocco di Papa de manoeuvres der troepen bijge- 
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woond. Z.H.ten 9 ure aangekomen, heeft eerst de H.Mis gecelebreerd en ver-
volgens met geheel zijn gevolg en de koninklijke familie van Napels het ontbijt 
gebruikt. 
De Paus heeft vervolgens het kamp bezocht en is ten 111/2 ure naar Ciotta 
Ferrata vertrokken en aldaar de aanwezige officieren ten maaltijd genodigd. De 
H.Vader zag er welvarend uit en werd door de troepen levendig toegejuicht. 

3. Bedoeld zijn de Oirschottenaren Piet Spaapen en Petrus Mercx. 
4. Oom Kees en Tante Kaat zijn Cornelis en Catharina, broer en zuster van Augustinus 

Teurlincx, de vader van de briefschrijver. 
Frans Stans is een zoon van Peter Stans en van Comelia Teurlincx. Cornelia is een zus-
ter van genoemde Augustinus. Frans, voluit Francis Peter genaamd, is dus een neef van 
Antoon. 
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II. Mr. AERT CORTERELS 
(de laatste katholieke schoolmeester 

van Oerle voor 1648) 

door J. Stalpers 

Uit een zwaar beschadigde akte van januari 1626 is op te maken dat het corpus van 
Oerle dan de ̀vroeme Heer' Peter van Asten als priester 'inhuert` voor de termijn 
van zes jaar, met drie jaar opzeggens om op dinsdag en donderdag de dienst in de 
kerk te doen op een altaar van onbekende fundatie en daarnaast op zondag op het 
altaar van Onze Lieve Vrouw. Op feestdagen van Onze Lieve Vrouw moet hij een 
',ringende misse' doen en het lof. Daarnaast zal hij de school bedienen, waarbij een 
bedrag van vijf stuiver per leerling 'voor elck (vierendeel?)jaers` wordt genoemd. 
Ook zal hij 'de clocke stellen naer behoeren'. De opdracht houdt een combinatie 
in van priester, koster en schoolmeester. De verdienste zal zijn 160 gulden per jaar. 
Deze gecombineerde functie van priester, schoolmeester en koster sluit aan bij wat 
de Bossche Synode van 1571 voor ogen stond. De verdienste zal zijn 160 gl per 
jaar. 

Waarschijnlijk betrof dit de kerk in Kerkoerle. Is er iets mis gegaan met deze 
afspraak? De schout van Oerle, Goyaert Adriaens, met de schepenen Job Willems, 
Jan Aerts, Anthonis Henricx, Luycas Thomas, Jasper Willems en Philip Ariaens 
zullen zich daarover hebben beraden. Op 1 maart 1627 wordt dan door hen 'in 
collegio', d.i. samen met de kerk- en armmeesters Mr. Aert Corterels als school-
meester van Oerle gecontracteerd voor de tijd van zes jaar. 
Deze Arnoldus Corterels is geboortig van Kernyl, een plaats even westelijk van 
Tongeren, uit het Land van Luyck en in zijn tijd niet niet groter dan 180 inwoners. 
Doop-, trouw- en begraafboeken van Kernyl zijn er pas vanaf 1690. Uit wat 
bekend is over zijn kinderen en kleinkinderen valt op te maken dat hij jong-
getrouwd naar Oerle is gekomen, dus geboren zal zijn rond 1600. De familienaam, 
met variaties als Cautereels, Coutereel en Cotterels komt in Vlaanderen vrij veel 
voor. In de jaargang 1987 van het tijdschrift De Vlaamse Stam wordt een Pieter 
Cotereel vermeld uit Leuven, die daar rond 1350 een beroering verwekte, die tot 
gevolg had dat Leuven, toen hoofdstad van Brabant, zijn plaats verloor aan 
Brussel. De Vlaamse Stam van 1993 vermeldt een Catharina Cottereels, getrouwd 
met Peeter Flessers, de laatste schepen van Diest en rentmeester van de abt van St. 
Truiden. Uit hun huwelijk wordt 28 juni 1591 een zoon Peter geboren, die bij de 
Jezuiten in noviciaat gaat. 

De overeenkomst tot het schoolmeestersambt van Mr. Aert gaat in op St. Jan 
Baptistendag 1627 en Aert Corterels zal voor zijn dienst ontvangen de somme van 
vijflende seventich gulden'. In de marge wordt daaraan toegevoegd: 'ende alle 

accidentalia daertoe staende`. Direct aansluitend en van dezelfde datum als deze 
akte wordt de huisvesting geregeld. Aert met zijn huisvrouw Catelijn huurt van Jan 
Rutgers en diens huisvrouw Mayken 'zijn eiffstede soo huys, hoff, landt, acker, 
heyde, beempd en weyde gestaen en gelegen in de prochie Orle genaemt 

Kerckorle`. De huur bedraagt -hoog, vergeleken met zijn inkomen- 46 gulden. 
Beide partijen ondertekenen, waarbij, dank zij de muizen, de signatuur van Mr. 
Aert Corterels blijft steken op 'Arnoldus C', als enig materieel restant van zijn 
aanwezigheid in Oerle. 
Inkomen minus de huur doet al concluderen dat Mr. Aert neveninkomsten moet 
hebben gehad. 
Van het schepenbankarchief van Oerle tussen 1628 en 1640 zijn alleen enkele 
zwaar gehavende registers bewaard gebleven. In die registers wordt enige keren 
verwezen naar een akte over Aert Corterels waarin hij als koster wordt gehuurd. 
De folionummers doen schatten dat zo'n inhuring heeft plaatsgehad rond 1628, 
1632 en 1636. De akten zelf ontbreken en daarmee ook gegevens over de eventu-
ele beloning. 

Niet aangevreten, wel bijna weggebleekt maar juist nog gissenderwijs tot zinnige 
taal te maken is een akte van 20 maart 1640. Het corpus van Oerle verlengt daar 
het contract met Aert Corterels voor het schoolmeester-ambt van Oerle, ingaande 
St. Jan Baptistendag 1640, tegen de oude 'huer` van 75 gulden, te betalen per half 
jaar, maar het voegt in de akte toe dat ook de 'custerir tot zijn ambt gaat behoren. 
Bij de verlenging in 1642 van zijn contract voor 4 jaar -zonder vermelding van het 
kosterambt- wordt aan die beloning toegevoegd: 'naer ouder gewoonte een kyn-
neken biers te vastelavont'. Hoe oud is die gewoonte, en hoorde ze speciaal bij het 
schoolmeestersambt? Dat betekent dan in ieder geval dat Oerle al veel langer een 
schoolmeester had. 
Deze regelingen bevestigen dat de combinatie schoolmeester/koster een vaste ver-
binding vormt. In zijn studie ` Maerlants wereld' -en dat is dan de wereld tussen 
1250 en 1300- vermeldt Frits van Oostrom dat "het woord 'koster' (eerder dan 
meester) in het hele Nederlandse taalgebied de oudste benaming is voor onder-
wijzer". In het hoofdstuk waarin hij het kosterschap van Jacob van Maerlant op 
Voorne bespreekt, merkt hij op dat de onderwijzersfunctie zich zal hebben ont-
wikkeld uit het zangles geven aan jongens, waarbij tevens een mondje latijn en 
elementair alfabetisme werd bijgebracht. En bekend is ook dat het kostersambt 
zich heeft ontwikkeld uit de lagere priesterstand. 
In de Oerlese akte van 1626 worden, zoals opgemerkt, nog elementen van pries-
terambt als van koster en onderwijzer samen opgedragen aan één persoon: ver-
zorging van de mis, de school en de klokken! Dat de kontrakten voor het kosterij-
en het schoolmeesterambt in het geval van Aert Corterels na 1627 separaat wor-
den vastgelegd is mogelijk terug te voeren op een opkomend besef dat de twee 
functies van koster en schoolmeester tot verschillende werelden behoren, de een 
tot de kerk, de ander tot de burgermaatschappij. De combinatie van beide functies 
met de daaraan verbonden inkomsten was wel wenselijk omdat anders dreigde dat 
men met een tweedehands schoolmeester moest volstaan. 

Naast het door de gemeente geaccordeerde inkomen werd indertijd van de deel-
nemende leerlingen een bijdrage gevraagd. In de eerder vermelde akte van 1626 
wordt die betaling genoemd; in de aanstelling van Mr. Aert van 1627 zou dat 
mogelijk begrepen kunnen zijn onder de 'accidentalia daertoe staende`. Een akte, 
die de aanstelling betreft van een schoolmeester in Oosterhout van 1585 geeft aan 
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dat van elk schoolkind van de inwoners de meester elk kwartaal zal mogen vragen 
twee stuiver, twee oort en van elk kind van buiten 5 stuivers. 
Welk gebied de school van Oerle verzorgde is onbekend, maar aangenomen mag 
worden dat de negen gehuchten van Oerle, te weten Scherpenering, Hogeneind, 
Heieneind, Berkt, Kerkoerle, Sittart, Zandoerle, Toterfout en de Vlut alsmede de 
vlek Halfmijl daarop georienteerd waren. Van andere nabij gelegen oorden is uit 
een Oerlese akte van 25 dec. 1625 bekend dat er in Zeelst eveneens een school 
was; Willem Lambrechts wordt daar dan als schoolmeester vermeld. 

De huur van zijn huis, die van Mr. Aert in 1627 wordt gevraagd, is vrij hoog. Van 
een ter beschikking stellen van een ruimte voor school wordt niet gesproken. 
Echter, de clausule in het huurcontract dat de huur "sal Bueren een tijt ende ter-
mijn alsoo hij Mr Aert vrsz de schoo(l)meesterschap alhier binnen Oerle sal be-
dienen" moet wel worden verstaan in de zin dat dit huis meer in het bijzonder tot 
school dient, ook al houden de verhuurders het recht de huur eerder te beeindigen. 
Een opmerking moet nog worden gemaakt over de ingangsdatum van het school-
meesterambt: St.Jan Baptistendag. Voor Oerle was dit een bijzondere dag; de kerk 
was immers aan St. Jan Baptist gewijd. Doch ook in Bokhoven -waarover nader 
meer- blijkt men als ingangsdatum van het contract met de schoolmeester-koster 
bij voorkeur te kiezen voor St. Jan in juni. Uit het vrij recente verleden is bekend 
dat de boerenkinderen dikwijls 's zomers absenteerden van school omdat zij dan 
bij het werk op het veld nodig waren. Aanvang van het ambt met St. jan, mid-
zomer, blijft dan opmerkelijk. 

Over de taak van de koster in Aert's tijd geeft 'De kosterij van Bokhoven` van G.N. 
van der Velden o.praem. uitgebreide informatie. Uit de kerkkas werd hij betaald 
voor zaken betreffende het torenuurwerk en de luiklokken. Het `horologe` en het 
luiden 's morgens, 's middags en 's avonds, bij onweer en bij de levatie tijdens 
diensten, had een belangrijke, het dagelijks leven structurerende betekenis. De 
Bossche Synode van 1612 vertrouwt de koster ook toe het godsdienstonderricht 
op zondagen: hij moet goed kunnen zingen en als schoolmeester onderricht geven 
in de gregoriaanse zang en toezien dat de doopvont gesloten is; hij heeft te zorgen 
dat de kerk op tijd open is, dat de godslamp brandende blijft en de kerk geveegd 
is. Hij koopt in alles wat tot de dienst behoort, zoals bezem, miswijn, olie, mis-
brood en kaarsen. Melding wordt gemaakt dat de koster met de offerschaal in de 
kerk rondgaat, het ingezamelde geld beheert en daarvan deze uitgaven doet. 
Daarnaast kan hij als peter of getuige worden geroepen bij doopsels en huwelij-
ken. Zijn clericale afkomst is nog te zien in het voorschrift dat hij bij werkzaam-
heden in de kerk een kerkelijk gewaad draagt. Bij begrafenissen was er behalve 
voor de pastoor en de kerk ook voor de koster een 'gerechtigheid', variërend in 
hoogte naar de plaats waar de dode werd begraven, in het koor, in het schip of op 
het kerkhof. In Bokhoven krijgt de koster 6 gulden, een flink bedrag, voor een 
begrafenis in het koor. Daarnaast zijn er jaarlijkse donaties b.v. door gilden die hun 
teerdagen beginnen met een H. Mis. Daarbij zal ook de koster niet zijn vergeten. 
Al deze bezigheden als koster-schoolmeester zullen zijn begrepen in de eerder 
genoemde ̀ accidentalid, in een akte van 1624 uit Bokhoven omschreven als 'de 
vervallen in de kerck als coster`. 
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Men mag vermoeden dat het jaar 1648 het einde betekende van Mr. Aert's school-
meestersambt in Oerle vanwege zijn katholiciteit. In zijn artikelen-reeks in de 
Sint-Jansklokken vermeldt C. Rijken een Caspar Mans al in 1649 schoolmeester 
was in Oerle. Men mag ook aannemen dat de oude school in Kerkoerle, d.i. het 
huis waarin Aert Corterels woonde, in 1648 in handen is gekomen van de nieuwe 
protsestantse bestuurders. Aert Corterels is waarschijnlijk overleden kort voor 1 
maart 1663, als zijn weduwe en zijn broers het huis op Zandoerle aan Claes over-
doen. 
Behalve in de doop-, trouw- en begraafboeken komt de naam van de Cortereels in 
de Oerlese schepenakten tussen 1666 en 1729 niet meer voor. Er wordt noch ge-
noch verkocht, noch bekleden zij enig ambt, meestal een teken dat het hen niet 
naar den vleze is gegaan. 
Er zijn in Oerle, Vessem en de Beerzen geen nakomelingen te vinden van Mr. Aert 
die nog zijn naam dragen, noch berichten bevolkingsregisters van verhuizingen; 
de laatst bekende, Maria Henrica Catereels, overlijdt in Oerle in 1859. In ieder 
geval moet Meester Aert het dan al doen met sterke naamsverbastering: Katrels, 
Cottreels, Kathareels. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Jan Kathreels (1741-
1817), met zijn twaalf in Vessem geboren kinderen (tien bij Henrica Rijckers en 
twee bij Petronella van Hees) geen verdere zijn naamdragende nakomelingen 
meer heeft. Riep heimwee naar het Zuidelijke moederland hen terug ? 

Geraadpleegde archivalia: 

RA Oerle-Meerveldhoven: 
inv. nr. 263a folio 57 (16-1-1626) 
inv. nr. 263a folio 125 ev (1-3-1627) 
inv. nr. 265 folio 9 (20-3-1640) 
inv. nr. 265 folio 42 (16-4-1641) 
inv. nr. 265 folio 63 (10-2-1642) 
inv. nr. 267 folio 551 (1-3-1663) 
inv. nr. 268b 

OAA Oosterhout: 
inv. nr. 32, folio 50 

http://inv.nr
http://inv.nr
http://inv.nr
http://inv.nr
http://inv.nr
http://inv.nr
http://inv.nr
http://inv.nr
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III. PROVINCIE NOORD-BRABANT 200 JAAR ? 

door dr. M. Verweij 

Met veel ophef viert de provincie Noord-Brabant dit jaar haar 200-jarig bestaan. 
Het lijkt allemaal zo mooi: in 1796 werd er een einde gemaakt aan het veel ver-
smade statuut van generaliteitsland en werd Noord-Brabant als gelijkberechtigd 
gewest opgenomen in de nieuwe Bataafse Republiek naast de andere provincies. 
Dit is niet helemaal te ontkennen, maar voor de rest loopt de viering enigszins 
mank: de viering 200 jaar provincie Noord-Brabant komt 19 jaar te vroeg. 
Een eerste, tamelijk evidente reden, maar waar blijkbaar niemand bij heeft stilge-
staan, is het simpele feit dat er in 1796 geen sprake was van provincies, maar van 
departementen. Het statuut provincie dateert pas van de grondwet van het nieuwe 
Koninkrijk der Nederlanden van 1814. In de Bataafse Republiek van 1796 werden 
de autonome gewesten die tot dan een soort statenbond hadden gevormd, vervan-
gen door departementen naar Frans model, dier deel uitmaakten van een een-
heidsstaat. Dat in die eenheidsstaat een einde kwam aan de ondergeschikte positie 
van Staats-Brabant en dat dat Staats-Brabant nu op gelijke voet kwam te staan als 
oude gewesten, is nu een feit, maar dat rechtvaardigt niet dat men de huidige staat-
kundige entiteit van de provincie Noord-Brabant straffeloos tot in de Bataafse 
Republiek kan projecteren. 
Een tweede reden lijkt nl. nog belangrijker: het nieuwe departement Brabant uit 
1796 komt niet overeen met de huidige provincie Noord-Brabant en heeft ook niet 
in die vorm continu bestaan tot het moment dat er inderdaad een provincie Noord-
Brabant ontstaat. De huidige provincie bestaat immers uit bestanddelen van ver-
schillende herkomst. Het grootste gedeelte gaat inderdaad terug op het oude gene-
raliteitsland Staats-Brabant, waaronder overigens ook Staats-Limburg ressorteer-
de. Daarnaast bevat de provincie echter ook een groot stuk van het oude graaf-
schap Holland (nl. het noordwesten van de huidige provincie: Heusden, 
Geertruidenberg, Klundert, de Langstraat, de Biesbosch zijn allemaal Hollandse 
gebieden die dus ook nooit generaliteitsland zijn geweest en in die zin dit jaar 
eigenlijk niets te vieren hebben), een aantal onafhankelijke heerlijkheden 
(Ravenstein, Megen, Bokhoven, Gemert, Boxmeer) en een paar kleinere gebieden 
die van Zeeland en Gelderland onder Noord-Brabant zijn overgebracht. Daarnaast 
hoorde toentertijd ook Lommel tot Staats-Brabant, dat later geruild is voor 
Luiksgestel dat tot het prinsbisdom Luik behoord heeft. Deze samenstelling 
dateert pas van 1815, zodat dat jaar dan ook pas als ontstaansjaar van de huidige 
provincie Noord-Brabant kan gelden (en dan maak ik abstractie van kleinere 
grensaanpassingen i.v.m. inpoldering, Deltawerken en veranderde Maasloop). 
Hoe is dan de 19-jarige periode tussen gelijkberechtiging van Staats-Brabant en 
het ontstaan van de provincie Noord-Brabant verlopen? Nadat in 1796 een depar-
tement Brabant was gevormd, werd al in 1798 een radicale vernieuwing van de 
administratieve indeling doorgevoerd (zoals ook in Frankrijk de oude provincies 
radicaal vervangen waren). Gevolg daarvan was dat Brabant na twee jaar al weer 
verdween. De huidige provincie was verdeeld over twee departementen: het wes-
ten hoorde tot het departement van de Schelde en Maas (hoofdstad Middelburg), 

het oosten het departement van de Dommel (hoofdstad 's-Hertogenbosch) dat o.m. 
ook Nijmegen en Heusden omvatte. 
In 1801 keerde men weer terug tot de oude indeling en werd dus weer een depar-
tement Brabant opgericht (zonder Heusden dus), waaraan in 1805 de zelfstandige 
heerlijkheden Ravenstein, Megen, Gemert, Boxmeer, Oeffelt en Bokhoven wer-
den toegevoegd. In 1807, tijdens het Koninkrijk Holland, werd dit departement 
opnieuw gevormd, met toevoeging van de reeds genoemde zuidelijke districten 
van Holland, terwijl ook de kleinere stukken van Zeeland en Gelderland aan het 
nieuwe departement Brabant werden toegevoegd. Bovendien vond in dat jaar de 
ruil van Lommel voor Luiksgestel plaats, zodat er voor het eerst een territorium 
ontstond dat overeenkomt met de huidige provincie. In 1810 echter werd dit 
departement weer opgeheven bij de annexatie bij het Franse keizerrijk en kwam 
het westen hiervan onder het departement van de Beide Neten (hoofdstad 
Antwerpen), terwijl het oosten het departement van de Monden van de Rijn 
(hoofdstad 's-Hertogenbosch) vormde. 
Na de val van Napoleon in 1814 keerde de benaming Brabant weer terug in het 
nieuwe souvereine vorstendom der Verenigde Nederlanden. Deze provincie 
Brabant omvatte alle voormalige generaliteitslanden Staats-Brabant, Staats- 
Limburg, Staats-Vlaanderen en Staats-Oppergelder plus de oude zelfstandige 
heerlijkheden die sinds 1805 met Brabant verenigd waren geweest (behalve 
Oeffelt). In juli 1814 werd Staats-Vlaanderen uit dit geheel gelicht, terwijl de 
delen van Holland en Zeeland die aanvankelijk weer bij hun oude gewesten waren 
ingedeeld (dus Heusden enz.), opnieuw bij Brabant werden gevoegd. In februari 
werd dit Hollandse gebied vergroot, toen ook het land van Altena naar Brabant 
overging. Op dat moment waren Staats-Limburg en Staats-Oppergelder ook nog 
altijd Brabants en leverde Maastricht als grootste Brabantse stad de meeste volks-
vertegenwoordigers voor de provincie. 
Pas onder het nieuwe Verenigde Koninkrijk van 1815 werden Staats-Limburg en 
Staats-Oppergelder met het oude graafschap Loon verenigd tot de provincie 
Limburg (weer gesplitst in 1839), zodat de provincie Brabant haar huidige begren- 
zing kreeg. Tegelijkertijd werd de naamgeving aangepast in het kader van de ver-
eniging met de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Het departement van de 
Beide Neten (zuidelijke helft) werd provincie Antwerpen met gelijknamige hoofd- 
stad, het departement van de Dijle werd provincie Zuid-Brabant (hoofdstad 
Brussel), de provincie Brabant van 1814 werd voor het eerst provincie Noord- 
Brabant. Na de Belgische opstand van 1830 en de daaropvolgende scheiding van 
Nederland en België bleef de provincie Noord-Brabant haar naam voeren, terwijl 
Zuid-Brabant de naam Brabant kreeg. (Overigens is deze provincie met ingang 
van 1 januari 1995 gesplitst in een niet provinciaal ingedeeld hoofdstedelijk 
gewest Brussel en twee provincies Waals-Brabant en Vlaams-Brabant.) Daarmee 
is dan in 1815 der huidige provincie Noord-Brabant ontstaan. 
Er is wellicht reden voor de Brabanders om in 1996 iets te herdenken, maar dat is 
niet het ontstaan van de huidige provincie. 1796 was het jaar waarin Staats- 
Brabant ophield generaliteitsland te zijn, maar een afsplitsing van het noorden van 
het oude hertogdom van het zuiden gaat al terug op 1648 en het ontstaan van de 
huidige provincie Noord-Brabant dateert pas van 1815. Het ontstaan van deze pro-
vincie te situeren in 1796 en dus in 1996 het 200-jarig bestaan daarvan te vieren 
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is een grove vertekening van de historische waarheid en in die zin typerend voor 
de manipulatieve omgang met de geschiedenis zoals zo vaak gebeurt. Dat er zo 
weinig kritiek, ook vanuit wetenschappelijke hoek, op deze viering geweest is, 
verbaast me, want hoe dan ook de viering van 200 jaar provincie Noord-Brabant 
is op zijn minst misplaatst. 

*** 75 jaar Veldhoven 1921/1996 *** 

IV. HET VERZET EN DE BINNENLANDSE 
STRIJDKRACHTEN IN VELDHOVEN 

BIJ DE BEVRIJDING SEPTEMBER 1944 

door prof.ir. A.J.Pekelharing 

VOORAF 
Het is verheugend, dat naar aanleiding van mijn publikatie over de gebeurte-
nissen tijdens de bevrijdingsdagen rond 18 september 1944 te Veldhoven, een 
reactie werd gegeven. (Publikatie: Veldhoven 50 jaar vrij, 18 september 
1944/1994; uitgave: Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, deel 6 in de 
reeks Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven.) Vooral 
over het georganiseerd verzet, speciaal over de rol van de lokale groepen van 
de Partisanen-Actie Nederland (PAN), is weinig opgeschreven en bewaard 
gebleven. Des te verheugender is de beschrijving die ik ontving van een voor-
malig lid van deze verzetsgroep. De heer A.J. Pekelharing was tweede com-
mandant van de afdeling Zeelst van de PAN Veldhoven. Hij heeft onlangs zijn 
herinneringen in de vorm van dagboeknotities opgeschreven. Na overleg gaf 
de heer Pekelharing alle medewerking aan het doen publiceren van zijn her-
inneringen in CAMPINIA. Het gedeelte dat interessant is voor Veldhoven, 
wordt, in twee afleveringen, integraal gepubliceerd. 

Jacq. Bijnen, Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 

Ter inleiding 
Voor een goed begrip is het nodig, dat de lezer zich verplaatst in de toestand van 
1944, waarin Zeelst en Meerveldhoven een dunne, nog wijd verspreide bebouwing 
hadden. Deze bebouwing was bijna aan elkaar gegroeid langs de Kapelstraat en 
Broekweg. De andere kerkdorpen Oerle en Veldhoven waren nog kleine, losse 
dorpjes, die ver van elkaar in de velden en weiden lagen. Ze waren onderling met 
verharde wegen verbonden, maar bijna alle andere wegen, ook die in de dorps-
kernen, waren nog zandwegen. Voor wie in de huidige, bijna stedelijke structuur 
is opgegroeid, is dat moeilijk voorstelbaar. Ondanks een begin van import was de 
sociale structuur van de dorpsgemeenschappen nog echt gesloten, maar wel gast-
vrij. Bestuurlijk vormden zij wel één gemeente, maar verder hadden zij niets met 
elkaar te maken. En een Eindhovenaar bijvoorbeeld was en bleef een vreemdeling, 
waarmee een net meisje zich niet hoorde te bemoeien. 
Verder moet men alle snelwegen en veel van de huidige grote doorgaande wegen 
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uit het land wegdenken. Zo was de Heerbaan - Noord-Brabantbaan er niet; de ver-
binding Zeelst - Eindhoven was Kruisstraat - Zeelsterstraat en Veldhoven -
Eindhoven ging langs de Dorpstraat - Provincialeweg - Hoogstraat, wat nu alle-
maal smalle secundaire achteraf-straatjes zijn. (Zie het kaartje (fig. 1), dat gete-
kend is aan de hand van de kaart van 1943, die de geallieerde troepen gebruikten. 
Aangezien er tussen 1941 en 1946 niets veranderd is, geeft deze kaart der toestand 
van 1944 goed weer.) 

In het voorjaar van 1944 vroeg drs. Jan ten Dijck mij, of ik hem, als commandant 
van de Zeelster afdeling van de Partizanen Actie Nederland (PAN), terzijde wilde 
staan als tweede man, wanneer het zover was. Jan ten Dijck was directie-secreta-
ris van de Duc George Sigarenfabriek en woonde op De Heuvel te Zeelst. Ikzelf 
woonde op de Kruisstraat. Zo ver hij wist waren wij de enige reserve-officieren in 
het dorp. Hij kreeg zo nu en dan wat aanwijzingen van 'Peter-Zuid' uit Eindhoven, 
maar veel stelde dat niet voor. 

De Heuvel was een langgerekt driehoekig pleintje, dat het hart van het dorp vorm-
de. In het midden stond de 'kiosk', een ronde verhoogde muziektent, waar 's 
zomers de harmonie speelde. Op dit pleintje was ook het winkeltje van Janet 
Bazelmans, de vrouw van de bakker, waar de vrouwen 's morgens het nieuws 
bespraken en het café Scheepers, waar 's avonds en in het weekend de mannen 
hetzelfde deden. Ten Dijck was Limburger, in 1940 reserve-officier van de infan-
terie. Ik was in 1940 als aanstaand ingenieur (dus nog student in Delft) gemobili-
seerd bij de speciale dienst van de artillerie en tewerk gesteld in een fabriek van 
Philips in Dordrecht, waar pantserafweergeschut gemaakt werd. In de meidagen 
nam ik actief deel aan de oorlog en werd te velde tot reserve-2e luitenant benoemd 
door de garnizoenscommandant van het afgesneden Dordrecht; mijn actieve rol 
eindigde toen Dordrecht door ons werd ontruimd in de nacht van 13 op 14 mei. 
In juni kwam ik terug in Delft en sloot mij aan bij de Ordedienst (0.D.), een ver-
zetsgroep, die in Zuid-Holland echter in 1941 werd opgerold. Daarbij wist ik, 
praktisch als enige te ontsnappen; ik dook onder bij Philips in Eindhoven. In 
Zeelst vonden mijn vrouw en ik een paar kamers bij het echtpaar Brouwer op de 
Kruisstraat. De Kruisstraat verbond Zeelst met Eindhoven en was slordig 
bebouwd met oude, kleine boerderijtjes, afgewisseld met vrij nieuwe vrijstaande 
of in kleine rijtjes gebouwde eengezinswoningen. Deze bebouwing werd afgewis-
seld met akkers. 
Naast ons woonde de vroegere veldwachter De Jong, toen bij de rijkspolitie. 
Hoewel hij in Zeelst een vreemdeling was en bleef, kende hij toch veel mensen en 
was een goede vraagbaak. Ik geloof, dat hij omstreeks 18 september werd 
geschorst of overgeplaatst - ik heb hem niet meer teruggezien. 

Vrijdag 15 september 
Op vrijdag 15 september besprak ik de militaire situatie met Ten Dijck. Als we de 
Duitse en Engelse radioberichten naast elkaar legden, dachten we dat de geal-
lieerden na een ongelooflijk snelle opmars door België, nu rust hielden voor het 
Kempens Kanaal (Schelde-Maaskanaal), vlak ten zuiden van de Nederlandse 
grens. 

INHOUDSOPGAVE 

REGISTER 

1995 
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I NHOUDSOPGAVE 25e JAARGANG 1995 

Bijnen, Jacq. F.C.M. 
- Een eerste inventarisatie van kleine monumenten 

in Veldhoven 
- Haalt het historische marktveld van Zandoerle 

de eenentwintigste eeuw ? 
- Driegemeentepunt van Veldhoven 
- Medaille van Onze Lieve Vrouw ter Eik van 

Meerveldhoven 

86- 95 

140-143 
183-188 

190-191 

Lijten, J. 
- De secretarissen van Oirschot 1462 - heden 

I  1462 - 1646 4- 26 
II 1646 - heden 60- 78 

- De patroons van het Oirschotse kapittel 116-139 
- De Oirschotse kapitteldekens 163-182 
- Kempische curiosa 

30. Oirschot en Cyprus 35- 37 
31. De vroegere kapellen van Straten 96- 99 
32. De oude pastorie van Best 144-147 
33. Was de Oirschotse kanunnik George Tulleman 

een (klein)zoon van Alva ? 189 

Mijland, H. 
- De verpondingsroute en huizen van naam 39- 55, 148-160 

Neggers, A.C.M. 
- De boer 100-112 

Speetjens, mr. G.G.I.M. 
- Het ware gezicht van de Heilige Non ? 27- 32 

Stalpers, J.J.G. 
- Een broedermoord op Totefeyt 33- 34 

Toirkens, J. 
- Korte leverisbeschrijving van Hendrik Hendrik 

Toirkens te Oirschot (ca. 1585-1660) en 
zijn familie 192-200 

Aankondiging: 
-Provinciale genealogische dag Noord Brabant 38 



Gebruikte afkortingen: 

burg. burgemeester schoolm. schoolmeester 
e.v. echtgenote van secr. secretaris 
Oi. Oirschot top. toponiem 
past. pastoor wed. weduwe 
pres. president weth. wethouder 
rentm. rentmeester wnd. waarnemend 

A 
Aarle, herdgang 145 
Aarts van Leende, Willem (Henricks- 

zoon) -, kapitteldeken 167-168 
Aarts, Wouter (-, alias 's Dekens) 168 
Aelbrechts, Aert Aertsen 193 
Aelbrechts, Catalijn Dirck 193 
Aelbrechts, Dielken Dirk 193 
Aerts, Elisabeth Gijsbert -, e.v. 

Willem Hendricx Ariaens 33 
After, Jan van der 166 
Agnesensoen, Jan Peter 98 
Aken, burg. van zie Werner van 

Merode 
Algie, H.J.C. 74 
Alkemade 75 
Alleux, Petrus d' -, kanunnik 125 
Alva, hertog van -, landvoogd 

(Fernando Alvarez de Toledo) 189 
Ambachtslaan (Veldhoven) 185 
Ameijden, Christiaen van der 169 
Ameijden, Corstiaen Corstiaenszoon 

van der 169 
Ameijden, Daniel van der 8,167  
Ameijden, Josina van der -, e.v. 

Dirck Sweerts 169 
Ameijden, Maria van der 8 
Ameijden, Peter Anthonissen van der  9 
Ameijden, Roeland van der -, secr. 

van Oi., notaris 9,11-12,22-24,173 
Ameijden, Thomas van der -, jr. 8 
Amelrijk Booth fundatie 102 
Amelrijk Bootsgasthuis, Oi. 50,155, 

168-170,173 
Ammelroij, Evert van 197 
Ammelroij, Evert Evert van 197 
Amsterdam 89 
Andel, Petrus van -, kanunnik, secr. 

van Oi. 60-65,78-81,127,129,176 
Antwerpen 27,192,194-195 
Antwerpen, huis te Oi. 43,55,159 
Antwerpen, stadsgriffier van -, 

zie Brant, n.n. 
Arent, huis te Oi. 53,157 
Argentau, Margriet van 36 

Ariaens, Anna Hendricx  e.v. 
Peter Denis 33 

Ariaens, Anneke e.v. Marten 
Henricx - 33 

Ariaens, Frans Hendricx 33 
Ariaens, Hendrick 33 
Ariaens, Maeyken e.v. Frans 

Hendricx - 33 
Ariaens, Marten Hendricx 33 
Ariaens, Willem Hendricx 33 
Ariens, Gerart 33 
Arkel, Antonius van -, kanunnik 121 
Armenhoef, Notel 102 
Arnoldus, kapitteldeken 164 
Audenhoven, Marten van 85 
Augustijn, Johan Willem 127 

B 
Baarle Nassau 75 
Bacx, Jan -, priester 168 
Bacx, Symon rentm. 22 
Bacx, Wouter Jan 168 
Baecx van Baerlandt, Adriaen 

kanunnik, kapitteldeken 125-126, 
173-175,177 

Baelious, mr. Jan -, roedrager 168 
Baerlandstraat, van (-,Oi.) 52,156 
Baest, Ancelmus van -, 

kapitteldeken 165 
Baijens, Jan 85 
Bakel 167 
Bammelroy, Jacob -, mr. 120 
Barneveldt, Sara van -, e.v. L.J.B. 

Sweerts de Landas 130,139 
Bazelmans, W. -, koster te 

Meerveldhoven 190 
Beckers, Wilhem 99 
Beelaerts, Anna 173 
Beelaerts, Joost -, priester 173 
Beerse Pad, top. Oi. 46,150 
Beerse, Dirk Willems van 192 
Beerze, rivier 41,45,150 
Beerzen, de (-, secr. van) 6-7 
Behm Wentholt 130 



Berendonk, Jan van 111 
Berg, huis Ten 14 
Bergaigne, I lendrick van -, hoogschout 

van de Meierij, schout van 
Kempenland 61 

Bergen op Zoom, markiezaat 122 
Bergen op Zoom, past. van 166 
Bergh, Herman van 122-124,131 
Berk, Antonij van den 102 
Berk, Gerard van den 102,106 
Berk, Maria van den 102 
Berk, Wilhelmina van den -, e.v. 

Paulus Neggers 102-106 
Berkhout, Margaretha -, e.v. 

Pieter Bouwens 128,139 
Berkt, Antonij Corstiaens van den 102 
Bernaerts, Willem Arien 145 
Bernage, Goswijn kanunnik 127 
Berne, abt van 6 
Berse, Henricx van -, schepen 36 
Berthout, Dirk -, past. van Oi., 

kapitteldeken 116-117,163-164 
Berwout, Antonius -, kanunnik 121 
Best (gemeente, parochie) 17,70-71, 

96,103,144,146,167-168,173 
Best, Heijn van 98 
Best, Ilenrick van 98 
Besterbroek, top. Best 63 
Beverwijk, Gijsbertus van -, 

kanunnik 128 
Bichgelaer, Goijaert van den 83 
Bilsen, Aleid van -, e.v. Hendrik 

I Iendrik Toirkens 194,199 
Bilsen, Frans van 194 
Bilsen, Gerard van 194 
Bilsen, Henriekske van 194 
Bilsen, Jan van 194 

Bilsen, Maria van 194 
Bilsen, Metje van 194 
Bilsen, Michiel van 194 
Bilsen, Willem Gerard van -, mr. 194, 

196,198 
Binnenlandse Zaken, minister 71 
Blaarthemseweg (Veldhoven) 89,94-95  

Blankaerts zie Eijnsbergen 
Blauverwer, huis te Oi. 53,157 
Bleker (Veldhoven) 185 
Bliecx, Wilhem 98 
Bliex, Peter 98 
Blijcx, Dieric Goort 166 
Blocxacker, huis te Oi. 49,155 
Bloemen, J.D. -, predikant te Oi. 70 
Bloijs 169 
Boelaerts, Aelbert Philipus 83 
Boemel 104 
Boert, Franck van 166-168 
Boert, Jan van 166 
Boert, Jordaen van 166 
Bogaerts, Petrus -, kanunnik 127 
Bokhoven 16 
Bokhoven, Jan Oem van -, 

kapitteldeken 166 
Bollans, Handrick 85 
Bonten Osch, huis te Oi. 48,153 
Boogaard, Willem van den -, 

kapitteldeken 120,168-169 
Borghoutspark (Veldhoven) 90,94 
Borghouts, J.J.F. 90 
Boterwijk 41,45,50,53,149,155, 

158,193-199 
Boterwijkse akker, top. Oi. 45,149 
Boterwijksestraat (Oi.) 41 
Boukaert, Judocus -, kanunnik, past. 

van Scherpenheuvel 125,171 
Bouwens, Pieter 127-128,139,176 
Bouwens, Pieter (jr.) -, kanunnik, 

kapitteldeken 128,130,176 
Boxmeer, Lambertus van 196 
Boxtel 4,74,103,195 
Boxtel, Cornelia Peters van -, e.v. 

Antonij van den Berk 102 
Brabant, gewest 27,60-61,69,118,167 
Brabant, hertog van 17,23,26,116-119, 

124,137,145,163 
Brabant, rekenkamer van 24 
Brabants, mr. Peter -, kanunnik 120 
Brabantse Leeuw, tijdschrift 100  

Brant, Isabella -, e.v. Peter 
Paul Rubens 27 

Brant, n.n. -,griffier van Antwerpen 27 
Brant van Straaten, Joorden 

kanunnik 165 
Breugel, Aerd van -, kanunnik 121,170 
Breugel, n.n. -, raadsheer 12 
Brink (Oerle) 95 
Broeck, Simon van der -, kanunnik  175 
Broegel, Peter Willemszoon van 22 
Broekje, huis te Oi. 55,159 
Bronckhorst, Cornelius van 126,175 
Bronckhorst, Eustachius van -, 

kanunnik, kapitteldeken 64,126, 
129,175 

Brouwers, N. -, kanunnik 127 
Brussel (Rekenkamer, Raad van 

Brabant) 8-10,16,22-26,65,174 
Brussel, Rijksarchief 117 
Buckincx, Bartel -, schepen 81 

C 
Campinia 13,39,44,50,52,148,156-157 
Cantorije (Oi.) 55,159 
Cantorije, huis te Naastenbest 55,166 
Capucijnenklooster (Den Bosch) 12 
Chieveren, vrouwe van zie Helene 

van Melun 
Church-hill, auteur 30 
Cleijn Bijsterveld, huis te Oi. 50,155 
Cleijnael, Herman -, kanunnik 120,168 
Cloot, n.n. van de 79 
Cobbeek, wijk te Veldhoven 185 
Cods(en)hausen, Francois Walaert 

van -, kanunnik 127 
Collenberch, Mechteld Jansdochter 

e.v. Jan Goossens 169 
Collenbergse hoeve, Liempde 169 
Conincx, Catharina -, e.v. Gerard 

Goossens 16 
Copes, Gaspar -, kanunnik 126, 

129-130,176 
Coppens, Peter 85 
Cort, Adriaan Henricx de -, vorster 65 

Cort, Willem Gijsbers de 145 
Craen, Anthony Hermans de -, 

schoolm. van de Latijnse School 62 
Craesbeke, Jan van -, kanunnik 123-124 
Croije, Arnoldus ter -, 

secr. van Oi. 68-69 
Crom, Geertruyd de -, e.v. Ricald V 

van Merode 10,119-120 
Crom, Jan die 98 
Crom, Peter Janszoon de 22 
Crom, Peter de -, kapitteldeken in 

Den Bosch 166 
Cromvoirt 195 
Croon, Handrick de 83 
Croon, Henri de 72 
Croon, H. de 71 
Croonenborch, Adriaen Bernaerts 

van 146 
Cuijck, Gregoris Wouterszoon van 173 
Cuijck, Jan van 83 
Cuijck, Maria Antonius van -, e.v. 

Marten Jasper Neggers 100-101 
Cuijck, Wouter van -, vice-kapittel- 

deken 173-174 
Custers, Jan -, kunstenaar 89-90 
Cyprus 35-36 

D 
Daems van Nuenen, Jan -, kanunnik, 

vice-kapitteldeken 172 
Danels, Jan 99 
Daniels, Jan Mathijs 145 

Deinze, markies van 127,198 
Dekanijstraat, Oi. 43,50,156 
Deken Frankenstraat, Oi. 50,156 
Delauney et Partant, fa. 190 
Delden, Phil. van 66 
Dendermonde 192 
Deurne 74 
Diepenbeek, heer van zie Ricald IV 

van Merode 
Diest 168,173 
Diest, huis te Oi. 49,154 
Diest, Hildegard Jansdochter van 170 



Dijck, Ghijsbrecht Woutersoon 
van den 166 

Dirckssoen, Jan 21 
Dirk van der Ameijden Gasthuis 54,158 
Dirk van der Ameijdenstraat 

(Oi.) 43,50,155 
Dirks, Hendriekske 192 
Dirks, Jan 192 
Doeren, Aelbrecht Adriaen van 98 
Doeren, Aert Jacop van den 167 
Doeren, Jacop Jacop van den 167 
Doeren, Jan van den - van 

Aerschot 166 
Doermalen, Wouter van 83 
Dominicanen, convent van (- , te Den 

Bosch) 123 
Dommelen, Ard Beckers van 170 
Domsta, H.J. 35-36 
Dooren - van Baar, register 13 
Dooren, Hendrick van 83 
Dooren, Theodorus van -, 

pres.schepen 68 
Doormaelen, Jan Dirck Peters van 145 
Doornik, bisdom 120 
Doren, Adriaan van 96,98 
Doren, Godevaert van 96 
Doren, Jan van 96 
Dormalen, Jacobus 167 
Dorpstraat (Veldhoven) 88,94-95 
Drie Croonen, huis te Oi. 48,153 
Drie Swaantjes, huis te Oi. 50,155 
Driemijlen, Mechtildis, wed. 

Hendrick van - 167 
Drieterskuil (Oi.) 43 
Duffel 192 
Duffel, heer van -, zie Floris 

van Merode 
Duijts, Caspar -, rector van de 

Latijnse school 66 
Duijts, Ericus -, secr. van Oi. 129-130, 

65-68,82-83 
Dun, top. Oi. 45-46,150-151 
Dyck, Anthony van 27,29,32 
Dyck, Catharina van 27  

E 
Echternach, abdij van 167 
Eekerschot, Cornelius van 197 
Eesen, Bartholomeus Jan 99 
Eijck, Rodolf van 90,94 
Eijmberts, n.n. 79 
Eijnden, Jan van den 111 
Eijnsbergen, Elisabet van 196 
Eijnsbergen, Gaspar van 196 
Eijnsbergen (alias Blankaerts), 

Gerard Jaspers van 196 
Eijssen, Jacob Jan 189 
Eindhoven 89,101,190,195 
Eindhoven, stadh. van zie Jan 

Baptista Leyten 
Eindhovensdijk (Oi.) 43 
Ekerschot, Everardus van 197 
Ekker, wijk te Veldhoven 185 
Elderen, Jan van -, ridder 6 
Elmpt, Manen van 63 
Elmpt, Wouter van -, klerk 63 
Elmpt, Wouter Martens van 16 
Elsenhoet, Henrick Yda -, kanunnik 119 
Elshout, Gerard van -, kanunnik 124 
Els, n.n. van -, lid Staten Generaal 66 
Endepoel, huis te Oi. 50,155 
Engeland 29 
Engelant, Goyaert van -, schepen van 

Den Bosch, secr. van Oi. 12 
Engelant, Jan Gijsberts van 145 
Enghien, Johanna van 36 
Erckel, Judith Andriesdochter -, e.v. 

Aert Sgraets 12 
Erffoort, Johannes van 103 
Erffven, Henrick Jan 198 
Ernst, Frederik 128 
Ernst, Jan Arnold 128 
Ernst, Joachim -, hertog van 

Holstein 127 
Eschot, Jean d' 128 
Esch, A. van 5 
Esch, Floris van -, klerk 62-63,68,78-79 
Esch, Francis van -, klerk 63,66,68,81 
Esch, Henrick Jacob Jan Jacobs van -, 

priester 5  

Esch, Henrick Jacobs van -, 
priester, notaris 7,35-37 

Esch, Henrick Jan Jacobs van -, 
priester, secr. van Oi. 4-5 

Esch, Jaspar van -, secr. van Oi. 6-7, 
21,35-37 

Esch, Jasper van -, schepen 24 
Esch, Jaspar Jansen van 62 
Esch, Jasparina van -, e.v. Jacobus du 

Tromp 63 
Essen, Jan van -, kanunnik 127 

F 
Falise, August -, kunstenaar 89 
Fortuijn, huis te Oi. 52,157 
Francken, Stephanus Leonardus 

klerk 68 
Frankenberg, heer van zie Franciscus 

Ignatius van Merode 
Frankrijk 36,183,190 
Fransen Hoed, huis te Oi. 48,153 
Frenken, A. M. 5,122,166,168 
Fritsen, August 72-73 

G 
Gardinge, H. van -, edelsmid 190 
Garnier, Gaspar -, kanunnik 126,128 
Gasthuisstraat (Oi.) 43,50,155 
Gaule, Boudewijn de -, 

kanunnik 125,127 
Gedeputeerde Staten van Brabant  70,73 
Geel 122-123 
Geldrop, gemeentebestuur 74 
Geldrop, Jacop Philipszoon van -, 

kapitteldeken 169 
Geldrop, Jan van 167 
Geldrop, Jenneke van 169 
Geldrop, Jordanus van -, kanunnik 167 
Geldrop, Louis Janszoon van 166 
Geldrop, Marie van 169 
Geloven, Dirck Andriessen van 145 
Genderstraat (Veldhoven) 88,94-95 
Gennep 195 
Gerard Goossens-fonds 16 
Geritsen, Jan Henricx 145 

Gerwen 67 
Gerwen, Francis van 112 
Gerwen, Marcus van -, schout van 

Peelland 16 
Gerwen, Petronella van -, e.v. Jan 

Verheijen 103 
Gestel, Catharyne van -, e.v. Aert 

Sgraets 12 
Gestel, Geraert Lenaerts van -, 

klerk 60-61 
Gestel (ook van de Loo), Marcelis 

Janszoon van 12 
Gevaerts, Jan Erf 198 
Geveltje, huis te Oi. 48,153 
Gevers, Joost - (ook Govaerts), secr. 

van Oi. 9 
Gijsbert Vlemmincx, fundatie 55,160 
Gijsberts, Gijsbert Jan 145 
Gij selaar, Nicolaas de -, kanunnik 127 
Glimes, Mencia van -, e.v. Jan IX 

van Merode 122 
Goeswijnzoon, Katharijn Henrick 164 
Goossens, Andries Gerits  kerkm. 16 
Goossens, Anna -, e.v. Wouter 

Martens van Elmpt 16,63 
Goossens, Geraert Janszoon 146 
Goossens, Gerard Andrieszoon 

secr. van Liempde, later 
van Oi. 15-16,25-26,60 

Goossens, Jan 16,169 
Goossens, Jan Janszoon -, kapittel- 

deken 169-170 
Goossens, Leon -, priester 16 
Gorop, Jordaen van 14 
's-Gravenhage (Raad van 

Brabant) 16,63-66,175 
Greel, huis te Oi. 55,159 
Grevenbroeck, Jenne van 64 
Grobbendonk, baron van 195 
Groenberg, huis te Oi. 172 
Groot Ziekengasthuis (Den Bosch) 69 
Gruters, Jan 166 
Gulje, Willem Francis -, dokter 111 
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H 
Haaren, Peter Janssen van 102 
Hagedorenseweg (Veldhoven) 88,94 
Hagen, Jan van der -, kapittel- 

deken 121,170-171 
Hals, Frans 29 
Ham, W.A. van 122 
Hapert 62 
Hart, huis te Oi. 48,55,153,159 
Haspel, huis te Oi. 50,155 
Hattum, burg. van zie Otto Schrassert 
Hautelet, Hubert 120 
Havens, Frederik -, 

kapitteldeken 125,173,177 
Heck, Piet van -, secr. van Oi. 71 
Hedincx, n.n. 23 
Heemskerck, Daniel van -, 

secr. van Oi. 66-67,83,85 
Heemskerck, Leonard van 68 
Heemskerck, Willem van -, 

kwartierschout 66,68 
Heer, Gerardus de -, 

kapitteldeken 165-166 
Heerbeeck (van de Maarselaar), Willem 

Gieliszoon van -, past. van 
Best 144,146-147 

Heerbeeck, Wouteren van 99 
's-Heerenvij vers 41,43 
Heers (Veldhoven) 89,94 
Heerseweg (Veldhoven) 90,94 
Heeswijk 74 
Heibloem, top. Spoordonk 102 
Heijden, Gerard van der -, 

kanunnik 126 
Heijden, Marseles van der 83,85 
Heijvelden, top. Oi. 101 
Heikant, wijk te Veldhoven 185 
Heilige Eik, kapel 97,172,193,195 
Heistraat (Oi.) 43,47,152 
Helvoort, Martinus Adrianus Maria -, 

secr. van Oi. 74 
Hemelrijken (Veldhoven) 94 
Hemelrijk, top. Oi. 46,151 
Hendrik Verbeecq, gasthuis 50,155 
Henegouwen 36  

Henricx, Gerit Jan -, schepen in Oi. 36 
Henrix, Heribertus 197 
Hermans, Jacobus -, kanunnik 121 
Hersel, Aleijt van 164 
Hersel, Ilenric Bac Lippenzoon van -, 

kapitteldeken 164-165 
Hersel, Jan van -, kapitteldeken 164 
Hersel, Jutte van -, e.v. Andreas 

Raventeers 164 
Hersel, Katelijn van 164 
Hersel, Lijsbeth van -, e.v. Art 

Sniders 164 
Hersel, Marie van 164 
Hersel, hoeve te Oi. 64 
Hert, Ghisbertus van der -, 

kanunnik 121,170 

' s- Hertogenbosch 16,22-23,60-61,69, 
116,122-125,131-132, 

137,166,172,174,194-195 
's-Hertogenbosch, schepen van 

zie Goyaert van Engelant 
Heumen, Geraert van -, borg. 

van Oi. 85 
Heumen, n.n. van -, weth. te Oi. 72 
Heurn, Jan van 127 
Heusden 60 
Heuvel, Adrianus van den 72 
Heuvel, Anneke van den 197 
Heuvel, Hendriekske van den 193 
Heuvel, Joorden van den 193 
Heuvel, Laureijs Henrick Goijaerts 

van den 193,197 
Heuvel, Laurens van den 112 
Heuvel, Maijke van den 193 
Heuvel, Marieke van den 193 
Heuvel, Peter van den 193 
Heuvel, Vraeijs Peter Vraeijsen 

van den 197 
Heuvel, Wouter van den 83 
Heuvelschen akker, top. Oi. 45,149-150 
Heyden, Josina Jansdr. van der -, 

e.v. Peter Anthonissen van der 
Ame i j den 10 

Heythofs, Henrick 6,21  

Hilvarenbeek 124,163,176,192 
Hobbelen, n.n. 79 
Hoedje, huis te Oi. 55,159 
Hoefke, top. Oi. 102 
Hoeij, Jan Pieter van -, kanunnik 130 
Hoen, Arnold -, kapitteldeken te 

Luik 122 
Hoevel, Adriaen Goijaertszoon 

van den 169 
Hoeven 75 
Hof van Holland 60 
Hof van Solms, huis te Oi. 47,152 
Holland 60,68,125 
Hollonius, Gregorius -, kanunnik 121 
Holstein-Sonderburg-Rethwisch, 

hertog van - zie Joachim Ernst 
Honig, firma (-, papiermakers) 30 
Hoof, Nicolaas Antonius van -, 

secr. van Oi. 75 
Hooft, Cornelis 't 128 
Hooft, Martinus 't 128 
Hoogeloon 66 
Hoppenbrouwer, Daniel de -, 

rentm. 175 
Hoppenbrouwer, Dirck 

Ghysbrechtssoen 35-37 
Moppenbrouwer, Hendrik 

Daniels de 198 
Hoppenbrouwer, Jan die 99 
Hoppenbrouwer, Nicolaes 81 
Hoppenbrouwers, Dielis Gijsbert 99 
Hoppenbrouwers, Jan 85 
Hoppenbrouwers, Metken Henrick 

Gijsbert -, e.v. Jan van Bilsen 194 
Hoppenbrouwers, T(heodoricus) 

secr. van Oi. 
Hoppenbrouwerssoen, Dircken Dirx 
Houffalize, tak 
Houson (Housing), kastelein te 

Den Bosch 
Hout, Andries Aerts van 
Hout, Francis Peter van 
Hout, Johannes van 
Route, Nicolaas Hermans van den - 

kanunnik 121,123 
Hove, Jan van der -, kanunnik 

kapitteldeken 122,125,172-173 
Huijskens, Dirick 98 
Huijskens, Gerart Mathijssoen 99 
Huijskens, Jan Dirck 99 
Huijskens, Michiel Anthonis 99 
Huybregts, A. -, secr. van Oi. 13-14 

Issum, Cornelis van -, kanunnik 127 
Issum, Gijsbert van 127 

J 
Jan Daams Gasthuis 54,159,198 
Jan van Merode, fundatie 55,160 
Jansen, Gerardus 197 
Janssen, Geraert 33 
Janssen, Heijlwigis 196 
Janssen, Jan Arien 145 
Janssoen, Rutger 
Janszoon, Henrick -, molenaar te 

 98 

165 Straten 
119,165 Johanna van Brabant 

193 Johannes n.n. 
106 Jong, Jan de -, notaris 
198 Joosten, Pauwels 

144-146 Jorissen, Adriaan Janszoon 
192 Jorissen, Joannes 

K 
Kalkofen, heer van zie Werner 

van Merode 
118,135 

102 
43 
41 

94-95 
6 

43 
121 

13-15 

Kamerijk (bisdom) 
Kampke, top. Oi. 

7 Kanunnikensteeg (Oi.) 
99 Kapelstraat (Best) 
35 Kapelstraat (Veldhoven) 

Karel V 
131 Kasteeltje (Oi.) 
192 Keijser, Conrad -, kanunnik 
102 Kelst, Jeronimus van -, secr. 
106 van Oi. 



Kempenland (kwartier, griffier, 
secr.) 6,8,13,16-17,21,62-63, 

81,101,128 
Kempenland, schout van 25, 

zie Willem van Heemskerck, 
Franchois Prouveur en 

Hendrick van Bergaigne 
Kemps, Adriaan Cornelis 
Kemps, Cornelis Adriaan 
Kemps, Jacob Jan Theodoorsz. 
Kerckhof, Dierck 

Kerckoirle, J. van 
Kerkhof, herdgang 
Kerkstraat (Oi.) 
Keulen 
Kevelaar 
Kleine Dreef (Veldhoven) 
Kleve 
Klokdijk (Veldhoven) 
Kluijtmans, Johannes -, past. 
Knegsel 
Knyf, Wouter 
Koestraat (Oi.) 

Koningshof (Oi.) 
Koningshof (Veldhoven) 
Koolmond (Oi.) 
Kroon, Antonius 

secr. van Oi. 
Kruisstraat (Veldhoven) 
Kruisstraat (Oi.) 
Kuijpers, Anna Barbara -, e.v. 

Antonij Neggers 103 

L 
Laar, top. Oi. 46,150 
Laarakker, top. Oi. 45,150 
Lakenhal, huis te Oi. 55,159 
Latijnse School (Oi.) 61,66 
Laureijssen, Joanna 197 

12 

102 
102,106 
144-146 

83,85 
Kerckoerle, Jan Rutgers Janszoon 

van -, secr. van Oi. 8-9,21-23 
Kerckoerle, Rutger Janszoon van -, 

secr. van Oi. 8,10 
83,85 

39-44,98,148,164,199 
43,49,154 

168 
125 

89,94 
163 

89,94 
89 

166 
6,21 

43,46-49,50,53, 
151-155,158 

43 
89,94 

43,54,158 
Josephus Maria de -, 

73-74 
95 

197 

13 

Locht (Veldhoven) 
Lockenburg, Franciscus van -, 

kanunnik 
Lodewijk XIV 

95 

121 
15 

Meierij van Den Bosch 13,16-17, 
61,101,121,125,127,174 

Melun, Helene van -, vrouwe van 
Chieveren, e.v. Ricald van Merode- 

Loeff, mr. Henrick -, kanunnik 122 Houffalize 35-37 

Loeijen, Eijsken 99 Merck, Jan Peters 85 

Loeijen, Peter 99 Merode 122-123 
Loepman, Huprecht 21 Merode, Ferdinand Philips van 126 
Lommel, secr. van 6,21 Merode, Floris I van 126 
Looij, Adrianus van de 102,104 Merode, Floris van -, heer van 
Look, wijk te Veldhoven 185 Duffel 13-15,25,60, 
Loon, Adam Aertszoon van 173 65,123-126,136-139 
Loo, van de zie Marcelis Merode, Franciscus Ignatius, baron 

Janszoon van Gestel 
Lottum, baron van 62 
Luik, bisschop, bisdom, kapittel 

116,118,163,165,168 
Luy, Albertus Franciscus de -, secr. 

van Oi. 75 

M 
Maan, huis te Oi. 49,154 
Maas 16 
Maastricht, kapittel van 163 
Manissier, Louis zie Ludovicus 

Sexagius 
Man, Johan Brandolff de 128 
Man, Lucas de 128 
Marcq, Jean de 68 
Marcq, Leonard de -, secr. 

van Oi. 67-68 
Maren, Lija van 165 
Mariakapel (Oi.) 164,166,170 
Mariakapel (Veldhoven) 89-90 
Markt (Oi.) 43,48,53,55,64, 

153,157,159 
Martenssoen, Henrick 145 
Masius, Jan -, kanunnik 123-124 
Masius, bisschop van Den 

Bosch 123-124, 171-172 
Matthijssen, Henricus 196 
Mechelen, aartsbisdom 121,170-171 
Meerveldhoven 88-89,94-95,190  

van -, heer van Frankenberg 62 
Merode, Henrick I van 10,11,35, 

118-120,135,138 
Merode, Henrick II 14,60 
Merode, Isabella van -, e.v. 

Maximiliaan van Merode en 
Joachim Ernst 126-127 

Merode, Jan IV van 35,119,138 
Merode, Jan V van 138 
Merode, Jan VI van 138 
Merode, Jan VII van 138 
Merode, Jan VIII van 138 
Merode, Jan IX van 120-138 
Merode, Johan Philip 

Eugen van 127,139 
Merode, Johan Willem 

Augustijn van 127,139 
Merode, Maria Margaretha van 122-123 
Merode, Maria van -, e.v. Floris 

van Merode 13-15 
Merode, Maximiliaan Anton 

van 65,126,128,139 
Merode, Maximiliaan van 119,126-127, 

136,139 
Merode, Philip Frans van 127 
Merode, Philip Maximiliaan Werner 

Mathias van 127,139 
Merode, Philips I van 122-128,136,138 
Merode, Philips II van 126,138 
Merode, Ricald IV van -, heer van 

Oi., Petershem 35-37,136,138 

Laurenssen, Hendrick 34 
Leefdaal, Isabel van 138 
Leefdaal, Jan van 138 
Leefdaal, Rogier van 138 
Leefdaal, heer van zie Floris 

van Merode 
Leefdaal, past. van zie Willem 

de Metser 
Leende 167 
Leermakers, Henrick -, rector 

van de Latijnse school 61 
Leermakers, Henrick -, notaris 199 
Leers, huis te Oi. 55,159 
Leeuw, Maria de -, e.v. Gerard 

Goossens 16 
Legius, Jan Dirck 83 
Leiden, universiteit 60,67 
Leijten, Jan Baptista stadh. van 

Eindhoven 16 
Leijten, Johannes Adriaan 197 
Lemker, Caspar Guillaume Charles 

kanunnik 127 
Lemmens, Arnoldus 71,111 
Lemmens, n.n. -, smid 89 
Lenards, Joannes 197 
Lennep, Johan van -, kanunnik 127 

Leuven, Universiteit 10,15-16,166-169, 
173-176 

Liempde 164,169 

Liempde, secr. van zie Gerard 
Goossens 

Lier 120,123 
Lieve Vrouwe Kerkhof (Oi.) 43,53-55, 

158-159 
Lieve Vrouwekerk, Oi. 54,158 
Lieveld, top. Oi. 41,45,149-150 
Lievendael, Arnt van 98 
Lievendael, Joest van 99 
Linden, Anthonis van der -, 

kanunnik 124 
Linden, Lodewijk van der 11 
Lintermans, Silvester 

(- Fasteraet) 169,175,198 
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Nederlanden, Zuidelijke 
Nederwetten 
Neggers, Adriaan 
Neggers, Antonij 
Neggers, C.C. 
Neggers, Elisabeth -, e.v. 

den Oetelaar 
Neggers, Gaspar 
Neggers, Johanna 
Neggers, Johanna Maria 
Neggers, Maria 
Neggers, Marten Jaspers 
Neggers, Martha 

N 
Naastenbest, herdgang 
Nagelmeker, Arnt de 
Nahuys, Jacobus van 
Namen 
Napoleon 
Nederland 
Nederlanden (Republiek) 

Molentje, huis te Oi. 
Molenvelden (Veldhoven) 
Montmorency, Margriet van 
Mooij, Ch. de 
Moorenlandt, top. Oi. 
Moost, top. Oi. 
Mousten, top. Oi. 
Mulbracht, Dirck Lambrechts van 
Munster 
Munster, Vrede van 

Mikkers, Antonie -, secr. van Oi. 
Moerdijk 
Moergestel 
Moescops, Henderick -, borg. 

van Oi. 
Moesten, top. Oi. 
Molder, Jan de -, vice-kapitteldeken 
Molenberg (Veldhoven) 
Molenstraat (01.) 

Cornelis van 

85 
198 
165 

88,94 
43,49,53-54, 
154,158-159 

52,157 
88,94 

119 
131 

45,47,149-151 
44-45,149-150 

41 
16 
62 

17,39,125,175 

102 
100 

100-101 
102-103,106 

100 
100-101 

102-103,106 

55,145,160 
98 

66,81 
36 

130,176 
185 

6,30, 
121-122,189 

183 
67 

112 
102-103,106 

106 

71-72 
89 

192 

Neggers, Paulus 100-106 
Neggers, Petronella -, e.v. Adrianus 

Cornelis Kemps 102 
Neggers, Wilhelmus 102-103,106 
Nieuwstraat (Oi.) 43,48-50,55, 

153-155,159 
Nijmegen 73,75 
Nistelroij, Niclaes Ariens van 145 
Noord Brabant 100,106,140 
Noord Brabants Museum 116 
Notel, herdgang 100-103 
Nuenen 67 
Nulant, Peter van 85 
Nuyens, Justinus Nicolaas 72-74 
Nuyens, bakkerij 50,156 

0 
Odulphuskapel, Best 166 
Oerle 6-76,20-21,33-34, 

66,88-90,94,140,183 
Oetelaar, Cornelis van den 102 
Oijevaer, huis te Oi. 53,158 
Oirschot passim 
Oirschot, burg. en weth. 72-74 
Oirschot, kapittel van 64,96,116-131 

137,163-177,189 
Oirschot, Daniel van 116-117,163-164 
Oirschot, Wouter van 138 
Oisterwijk 74 
Oisterwijk, rentm. van het 

kwartier zie Abraham Verster 
Oisterwijk, secr. van zie Jan 

Peynenburg 
Onze Lieve Vrouw ter Eik, Meerv.  190 
Onze Lieve Vrouwe Broeder- 

schap, Oi. 167 
Onze Lieve Vrouwe kerk 

(Mariakerk), Oi. 194 
kapelmeester van - zie Jan 

Janszoon Smeeds 
Oomen, Jan Gysbert Corsten 62 
Oomen, Mayken, e.v. Jan Gysbert 

Corsten - 
Ooms, Jan  

Oost-West-Middelbeers 73 
Oosterhout 72 
Orleans 60 
Orthen 103 
Osse Cop, huis te Oi. 48,153 
Ostade, Cathalijn van -, e.v. Jan 

Willem Snellaerts 194 
Ostade, Lijsken van -, e.v. Hendrik 

Jan Toirkens 192-193,198 
Ostade, Petronella Theodorus van 197 
Ostade, Rutger Gevaert Willems 

van 192-194 
Ostaden, Gevaert van -, 

kanunnik 97,124 
Oudaert, Johannis 135 
Oudaert, Nicolaas -, (alias van Opstal), 

kanunnik 118,120,124,135-136 
Oude Grintweg, Oi. 50,155 
Oude Kerkhof (Veldhoven) 88,94-95 
Oude Kerkstraat (Veldhoven) 90,94-95 
Oude Slot, museum 90 
Oudenhoven, Aleijt Henrick Goijaerts 

van -, e.v. Rutger van Ostade 193 
Oudenhoven, Johan Goossenszoon 

van -, past. van Best 144-147 
Oudenhoven, Peter Goossenszoon 

van 144-146 
Overbeeck, Jan Matijssen van 85 
Overbeek, n.n. van 52,156 
Overdijck, Johannes van 
Overwinden, past. te zie Jan de Metser 

100 

P 
Pallandt, Margaretha van -, e.v. 

Jan IX van Merode 122 
Papenvoorden (Oi.) 
Papenvoort, top. Oi. 
Papenvoortschestraat (Oi.) 
Parijs 
Pauw, huis te Oi. 

41,150 

47,152 

45 
41 
15 

zie Marcus Peelland, schout van 
van Gerwen 

174 
197 

Merode, Ricald V van -, heer van Oi., 
kanunnik 8-11,14,64-65, 

119-120,136,138 
Merode, Ricald VI van -, heer 

van Oi. 10,12,14 
Merode, Walraven van -, kanunnik 120 
Merode, Werner van -, heer van 

Kalkofen, burg. van Aken 35,37 
Merode, Werner van -, kanunnik 5 
Merode, Willem Charles Ghislain 

van 127-128,139 
Merode, tak Rubempre 127 
Merode-Deinze, Ferdinand 

van 65,128,139 
Merode-Houffalize, Ricald van 35-36 
Merode-Houffalize, Vincent van -, 

kanunnik 118,120,135 
Merode-Houffalize, Werner van 

kanunnik 64,121 
Merode-Rummen, Floris van 126,128, 

138-139 
Merode-Rummen, Willem IV 

van 128,139 
Mesmeker, Henrick de -, kanunnik 120 
Mesmeker, Philippus de 167 
Metser, Hendrick de -, 

hofschoenmaker 15 
Metser, Jan de -, past. te Overwinden 15 
Metser, Jan Willemszoon de -, 

secr. van Oi. 15-16,25 
Metser, Willem de -, past. te 

Leefdaal 15 
Metser, Willem de -, rentm. van het 

kapittel 15 
Meulen, top. Oi. 47,151 
Meulen, Nicolaas van der -, 

kanunnik 125 
Meulencamp, top. Oi. 46,151 
Meulentje, huis te Oi. 50,155 
Meyel 62 
Michielsen, Jan 192 
Mickers, Frans 83,85 
Mierden, L. van der 98-99 
Mierlo, secr. van zie Abraham 

Tempelaar 

62 Peer 
120 Peeters, Joannes 

15 



Peters, Petrus Gijsbert 197 
Peters, Theodorus 197 
Petershem 120,122-123 
Petershem, Beatrix van 35,138 
Petershem, Danel van 169 
Petershem, Jan II van 138 
Petershem, Jan III van 138 
Petershem, Jan IV van 138 
Petershem, Jan Wencelijn van 168 
Petershem, Wencelijn van -, 

kanunnik 168 
Petershem, Willem III van 138,165 
Petershem, heer van zie Ricald IV 

van Merode 
Peynenburg, Jan -, secr. van 

Oisterwijk 16 
Philips II -, koning, hertog van 

Brabant 120-121,170 
Philips IV -, koning 125 
Pijerna, Jan -, kanunnik 170 
Ploegh, huis te Oi. 48,153 
Poirters, Petrus Egidius 196 
Polkestraat (Veldhoven) 88,94 
Postel 175 
Potters, Jan Frans 85 
Prins van Oranje, huis te Oi. 48,153 
Proosbroekweg (voorh. Kapelstraat, 
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Vermoedelijk hadden ze één of enkele bruggen en bruggehoofden, waarschijnlijk 
ook een bij Neerpelt in de weg van Hechtel naar Valkenswaard en Eindhoven. 
We besloten, dat ik de volgende dag zou proberen contact met de Engelsen in dat 
bruggehoofd te krijgen om hen te informeren over de situatie en te vragen wat wij 
konden doen. Omdat ik die buurt niet kende, vroeg ik De Jong om een goede gids 
te noemen. Hij raadde mij aan om de kapper uit Veldhoven, Wim van Gerven, te 
vragen: " ..........  dat is de beste smokkelaar van die streek geweest; ik heb menige 
nacht met hem in de hei gelegen, maar ik heb hem nooit op heterdaad kunnen 
betrappen", zo zei hij een beetje spijtig. 
Wim was direct bereid om mee te gaan; later bleek, dat hij ook bij de PAN was. 

Zaterdag 16 september 
Op zaterdag 16 september fietsten we via Luijksgestel naar de grens en stalden 
onze fietsen ergens. Toen ging het van boerderij tot boerderij verder. Van Gerven 
hing een verhaal op, dat ik uit Amsterdam kwam en op zoek was naar tabak. Al 
gauw spraken we boeren die de vorige dag, ongehinderd door Duitsers, bij de 
Engelsen waren geweest; ze rookten Engelse sigaretten en hadden chocolade mee-
gebracht. Als de Engelsen nog op dezelfde plek zaten, moesten wij nog ongeveer 
700 meter zandweg volgen, die tussen de akkers door liep. Wij op weg, over een 
minuut of tien moesten we de eerste Engelsen ontmoeten. Op dat moment echter 
fietsten tientallen Duitsers ons achterop, sloten even verder de weg af en begon-
nen zich in te graven. Ze stuurden ons onverbiddelijk terug. Op de weg terug kwa-
men nog meer Duitsers ons tegemoet. Links en rechts van ons gebeurde hetzelf-
de. In de buurt van Luijksgestel wemelde het van Duitsers en materieel. Met zorg 
wachtten wij een rustig moment af om ongezien onze fietsen tevoorschijn te halen. 
Spoorslags reden we daarop in noordelijke richting langs een grintweg, ik denk de 
weg Weebosch - Hapert. 
Op de helling naar boven lag rechts van ons een dicht bos, waarin we duidelijk 
Duitse commando's hoorden, die eindigden met "Feuer!". Daarop klonk een salvo 
van 3 of 4 zware schoten, waarna weer nieuwe commando's volgden. 
Terwijl wij ijlings verder reden, volgden meer salvo's van de batterij. Uit het tem-
po maakte ik op, dat het vrij zwaar geschut was; het laden kostte nogal wat tijd. 
Bovenop een heuvel stond rechts, in jong bos, een hoge brandtoren, die onbemand 
was. Toen we hijgend boven kwamen, hadden we een prachtig uitzicht in de val-
lende avond. We zagen de weg Neerpelt - Valkenswaard liggen, waarover enkele 
tanks en andere voertuigen zich van rechts naar links bewogen. Uit het bos, dat 
tussen ons en de weg lag, klonk telkens weer een salvo, gevolgd door inslagen bij 
de bewegende voertuigen. Soms verdween een tank in een wolk van rook en stof, 
soms reed hij door, soms bleef hij staan. We verbaasden ons, dat er geen geal-
lieerde artillerie in actie kwam of luchtaanvallen uitgevoerd werden tegen de bat-
terij. Als het laatste zou gebeuren, zouden de twee waarnemers op de uitkijktoren 
wel eens tot hun doelen kunnen behoren; we klommen dus snel de trappen af en 
fietsten zo hard mogelijk verder, met een sombere kijk op het verloop van de strijd 
in de middag en avond van de 16e september. 
Later werd ons duidelijk, dat de Engelsen aan de vooravond van de grote uitbraak 
stiekem (tegen Montgomery's bevelen in) hun bruggehoofd wat meer ruimte wil-
den geven, om ook wat meer materieel over de smalle brug te hebben, voordat de 
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volgende dag omstreeks 12 uur de opmars richting Arnhem zou beginnen. Eerder 
mocht niet, om de Duitsers niet te alarmeren vóórdat de luchtlandingstroepen 
geland waren. De plaatselijke commandant kon natuurlijk geen steun vragen van 
artillerie of luchtmacht, omdat hij tegen de bevelen in handelde. 
Ons werd later duidelijk, dat we het grote zwakke punt van Montgomery's plan 
"Market Garden" hadden gezien, namelijk dat de 'corridor' naar Arnhem overal 
begon als één weg, waarover men in volle vaart voorwaarts moest stormen en die 
pas later verbreed zou worden. Daarbij ging hij uit van verkenningen, die lieten 
zien dat heel Brabant door de chaotische terugtocht van de Duitsers tot een bijna 
leeg gebied was geworden. Dat het 15e Duitse leger zich in geforceerde marsen 
vanuit West-België, Zeeuws-Vlaanderen en Beveland, via Tilburg naar de zuid-
grens van Noord-Brabant begaf, gebeurde niet onopgemerkt (wij hadden de aan-
komst bij Luiksgestel ervaren), want ze kregen heel wat luchtaanvallen te verdu-
ren. Dit slechte nieuws drong niet tot Montgomery door, of hij wilde het niet 
horen. Ook niet dat de eb richting Heimat was vervangen door een vloed van nieu-
we troepen uit Duitsland naar het westen. Tientallen treinen brachten hen naar 
Venlo en andere plaatsen, vanwaar ze verder reden op eigen kracht. 
Zonder door de Duitsers te zijn opgemerkt, kwamen Wim van Gerven en ik in 
Veldhoven en Zeelst terug. 
Ik meldde Ten Dijck hoe onze missie op het nippertje was mislukt en ging dood- 
moe naar bed. 

Jim en Joe 
Alvorens mijn dagboek te vervolgen, moet ik eerst even iets vertellen over enkele 
personen, die daarin voorkomen en wat zich tussen hen afspeelde in juli en augus-
tus 1945. 

André Schats, zoon uit het grote gezin van de slagerij in het centrum van 
Veldhoven (het destijds kleine dorp Veldhoven!) was betrokken bij vele vormen 
van verzet en was altijd daar, waar iets gebeurde. In Veldhoven werd hij Dré 
genoemd. Hij fietste in juli toevallig net daar waar een bommenwerper in moei-
lijkheden raakte; hij zag twee van de bemanningsleden springen met hun para- 
chute, landen en in een bosje verdwijnen. 
Hij ging er heen en floot "it's a long way to Tipperary". Twee Canadezen kwamen 
te voorschijn. André sprak geen woord Engels, behalve "Hallo!", maar wist hen 
met gebaren duidelijk te maken, dat ze onzichtbaar en stil moesten blijven en dat 
hij 's avonds terug zou komen. 

Tot begin juni werden geallieerde vliegers altijd tijdelijk opgevangen en zo gauw 
mogelijk via België, Frankrijk en Spanje, naar Engeland teruggebracht. Deze 
hoogst riskante `pilotenlijn' (omdat in het begin op Engels verzoek de piloten 
voorrang kregen, wegens het tekort daaraan) was direct na de invasie op het con-
tinent geheel gedesorganiseerd. Aangezien de geallieerden in Normandië van 6 
juni tot begin augustus min of meer opgesloten zaten, was in juli de kans groot, 
dat wie deze Canadezen opnam, er nog lang mee opgescheept zou zitten. 

André ging naar mevrouw (Willy) ten Dijck in Zeelst en beloofde vlees te bren- 
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gen voor de vier Ten Dijcken en de twee Canadezen, als zij ze opnam. Willy was 
een vrolijke, kleine, iets gezette, maar energieke, royale en moedige vrouw, in 
schrille tegenstelling tot haar lange, magere, ietwat zuur aandoende, zuinige man. 
Zij was met een natte vinger te lijmen voor dit avontuur, mits André haar hielp en 
zou zorgen, dat haar man, de twee kinderen en het dienstmeisje nooit zouden mer- 
ken, dat zij op hun grote betimmerde vliering met vlizotrap, eigenlijk een grote 
zolder met één dakraampje, twee Canadezen verborg. 
André keek bedenkelijk: "de kinderen waren klein genoeg, het dienstmeisje dom 
genoeg om om de tuin te leiden. Maar Jan was een probleem". Maar Willy was 
onverbiddelijk: "Jan raakt in paniek als er razzia's zijn; hij is toch al bang dat hij 
als reserve-officier opgepakt wordt. Nee, onder geen voorwaarde mag Jan het 
weten. Op zolder komt hij nooit". En zo werd besloten: 's avonds werd Jan op een 
boodschap uitgestuurd en de Canadezen verdwenen op zolder. Zij kregen opdracht 
zich doodstil te houden tot Willy ze de volgende ochtend kwam vertellen, dat Jan 
naar zijn werk was vertrokken. Aan mij vroeg ze een alarmzoemertje aan te leg-
gen. Eén maal zoemen betekende: doodstil zijn, er is bezoek; twee maal: maak je 
gereed voor evacuatie; drie maal: ga de trap af, ga naar het balkon aan de achter-
kant, stap op de muur, spring in de tuin, verdwijn door de achteruitgang in een 
hoog roggeveld en blijf daar liggen tot je gehaald wordt. De stap op de muur tus-
sen twee ruimten was het enige moment, dat ze gezien zouden kunnen worden 
door de Duitse wacht op de kerktoren, die ca. 100 meter van het huis van Ten 
Dijck verwijderd was. Soms, en speciaal bij razzia's, stond daar een wacht op. 
Toen het bijna donker was werd alles één keer geoefend en het ging prachtig. 
Het alarm heeft maar één keer echt dienst gedaan, toen de Duitsers huis-aan-huis 
huiszoeking hielden. 
Toen drie Duitsers bij Ten Dijk aanbelden, werd hen gezegd, dat de deur op het 
nachtslot zat en de sleutels gehaald zouden worden; ondertussen werd er drie maal 
gezoemd. Dit gaf Jim en Joe genoeg tijd om het roggeveld in te duiken. Net  toen 
de sleutels gevonden waren, ging het luchtalarm. De Duitsers renden weg en kwa-
men niet meer terug. 
Alleen Willy en ik wisten waar het onzichtbare contact bij de voordeur zat voor 
het alarm, maar Willy durfde nu niet meer van huis. Daarom werd mijn vrouw in 
het komplot betrokken; dan kon zij Willy aflossen, als ze ergens heen moest, zoge-
naamd om "op de kinderen te passen". 
Als het eten bijna gaar was stuurde Willy het dienstmeisje naar een winkel om een 
paar doosjes lucifers of een bus Vim te kopen (verder was er toen vrijwel niets 
zonder bonnen te koop). Als het meisje terug kwam was eenderde van het eten 
naar zolder gebracht en de pannen bijgevuld met water. 
Ik liet bij Philips een klein radiootje maken, zodat ze de BBC konden volgen met 
twee koptelefoons. 
Deze vermakelijke toestand heeft ongeveer twee maanden geduurd. Om de beurt 
lagen Jim (navigator) en Joe (rear-gunner) in de kleine zonneplek onder het dak- 
raampje en schoven mee. Hoewel ze zich stierlijk verveelden kregen ze nooit 
ruzie. 
Het hele verhaal zou een roman kunnen vullen, maar het doet verder niet terzake. 
Begin september begrepen de Canadezen, dat het ogenblik van hun bevrijding niet 
lang meer op zich kon laten wachten. 
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ZONDAG 17 SEPTEMBER 

Luchtalarm! 
Zondag 17 september was ik vrij vroeg op. Het bruggehoofd was immers in bewe- 
ging, dus er kon van alles gebeuren. Het luchtalarm klonk! 
Het grote vliegveld Welschap, waarvan het midden ongeveer 2500 meter van de 
Kruisstraat lag, werd zwaar gebombardeerd. Wij zaten in onze schuilkelder; dat 
was een sleuf in de grond, afgedekt met balken, planken en een berg zand daarop. 
We kregen zand in ons haar, zo schudde alles. Toen het ophield klom ik eruit en 
ging op inspectie als 'blokhoofd' van de Luchtbescherming. 
Ik had me daarbij aangemeld om bij alarm en in spertijd, wanneer niemand buiten 
mocht zijn, erop uit te kunnen. Omdat uit de hele buurt rondom de Kruisstraat zich 
niemand had gemeld, vroeg de gemeente mij om blokhoofd Kruisstraat te worden. 
Toen ik uit de schuilkelder kwam zag ik rook voorbij het dorp Zeelst; bij ons was 
alles veilig. Ik fietste in die richting door het dorp heen naar Kobbeek-Heike-rich-
ting Oerle. Nog voor Kobbeek graasde een koe op 31/2 poot bij een glad rond diep 
gat, waarvan ik het eind niet kon zien. Een bom van ongeveer 30 cm doorsnee was 
hierin verdwenen, schuin in de richting van het vliegveld, zonder te ontploffen: te 
vroeg of in hoge nood afgeworpen. Anders kwamen de Duitsers bij zoiets direct 
kijken, maar nu kwam er niemand, ook niet bij het zwaar getroffen Kobbeek en 
Heike, waar vele doden en gewonden waren en waar ik mij nog uren nuttig zou 
kunnen maken. Dit was echter mijn buurt niet; ik had andere dingen te doen, al 
wist ik nog niet wat. Ik reed dus terug, maar wel met een enigszins slecht gewe-
ten, als ik dacht aan wat ik gezien had; dat ik wegging van een plaats waar nog 
veel hulp nodig was. Ik dacht: "Dit is iets voor hulpverleners, ik heb dadelijk een 
militaire taak. De dag is nog maar net begonnen .........  wat zal er verder nog 

gebeuren?" 
Het antwoord kwam prompt: een zwaar gebrom van vliegtuigen zwol aan. Ik 
dacht: "Dat wordt een zwaar bombardement" en ik zocht dekking voor het geval 
Welschap opnieuw het doel zou zijn en er weer iets mis ging. Een droge sloot 
bleek nogal ondiep, maar als ik plat ging liggen was ik onder het maaiveld en dus 
tamelijk veilig tegen scherven. Dit is alles wat men in zo'n geval kan doen: bij een 
voltreffer in de sloot ben je dood en begraven. Op mijn rug keek ik naar de lucht. 
Ze kwamen niet snel, ik richttte me op één elleboog en zag ze komen. Ze vlogen 
nogal laag, erg langzaam, niet in formatie en het waren er heel veel ..........  merk- 
waardig! Toen zag ik dat ze zweefvliegtuigen trokken, "Airborn" luchtlandings-
troepen! De voorsten waren al over het vliegveld heen, maar er vlogen ook vlieg-
tuigen boven Meerveldhoven en Zeelst, ja overal, in noordoostelijke richting. De 
luchtafweer van de Duitsers sputterde eerst nog wat tegen, maar hield geleidelijk 
op; zouden ze na het bombardement van die ochtend door hun munitie heen zijn? 
Of namen ze de benen voor het te laat zou kunnen zijn? De voorsten raakten uit 
het gezicht zonder te landen, vanuit het westen kwamen er nog steeds meer. 

Zes Amerikanen 
Ik sprong op de fiets en trapte snel naar Zeelst. Toen ik over de Heuvel kwam, zag 
ik bij Ten Dijck de balkondeuren aan de voorkant opengaan en Jim en Joe kwa-
men, volledig in uniform gestoken, naar buiten en schreeuwden en dansten als 
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gekken, uitzinnig van vreugde. Ik dacht aan de uitkijkpost op de kerk; als die er 
nog was, kon die van vlakbij dit tafereel aanschouwen. Ik gooide mijn fiets in de 
voortuin en belde als een bezetene. Willy deed open, omhelsde me en wilde dat ik 
oranjebitter kwam drinken, maar ik stormde naar boven, sleepte de twee naar bin-
nen, bracht hen met moeite aan het verstand, dat ze de Ten Dijcken in gevaar 
brachten en dat hun bevrijding nog wel een tijdje kon duren. Als er nog Duitsers 
waren of kwamen, dan waren die waarschijnlijk zeer nerveus en dus ook uiterst 
gevaarlijk. Dat was een zware domper op hun vreugde. Teleurgesteld gingen ze 
terug naar hun zolder en de BBC, die echter een totale radiostilte betreffende ons 
land in acht nam. 
Deze onbeheerste vreugde-uitbarsting was door Jan ten Dijck natuurlijk niet onop-
gemerkt gebleven. 
Beneden wachtte de oranjebitter en Willy was druk bezig Jan uit te leggen, waar 
die twee Canadezen ineens vandaan kwamen. Jan keek met een zuur en argwa-
nend gezicht. Hij voelde zich duidelijk zwaar genomen, ook door mij, want ik had 
het al twee maanden geweten. 
Terwijl ik aan mijn oranjebitter nipte, probeerde ik te bedenken hoe ik dit echte- 
lijk drama zou kunnen oplossen. Toen stormde André binnen, zag de situatie en 
begreep die meteen. Hij wist ook dat Jans boosheid zich tevens op hem zou rich-
ten. Hij zei tegen mij: "Kom mee, ik heb een tolk nodig". Ik volgde hem naar bui-
ten, waar het gebrom was verstomd en de hemel weer schoon was. 

We fietsten snel, eerst richting Meerveldhoven en toen bij de zigzag in de 
Kapelstraat naar het westen, over zandwegen. Geen Duitser te zien! Ondertussen 
vertelde André, dat een zweefvliegtuig een noodlanding had moeten maken. Zes 
Amerikanen, onder wie een luitenant, waren in een bosje gekropen, met een jeep 
en mitrailleur. 
Hij had weer " It's a long way to Tipperary" gefloten en "Hallo" gezegd, maar ver-
der hadden ze elkaar niet begrepen. Wel had hij hun duidelijk kunnen maken, dat 
ze stil en onzichtbaar moesten blijven. 
Toen we bij het bosje aankwamen bleek dat laatste niet gelukt. Er waren op de weg 
vele tientallen mensen, die sigaretten rookten, chocola aten en de Amerikanen 
aangaapten. Niemand sprak Engels. 
Ik meldde me bij de luitenant en bood mijn diensten aan en zonodig die van de 
lokale ondergrondse. Hij nodigde me uit in de jeep plaats te nemen. Onder het 
genot van mijn eerste Engelse sigaret bracht hij me in grote lijnen van het plan 
`Market-Garden' op de hoogte. Hij legde een kaart op het stuur en wees aan waar 
hij moest landen, op de hei tussen Best en Son, om van daar Eindhoven vanuit het 
noorden aan te vallen, zodat het voor de Duitsers moeilijker zou worden om de 
Engelse aanval vanuit Neerpelt - Valkenswaard tegen te houden. Zo mogelijk zou-
den een aantal bruggen in het zuiden van Eindhoven bezet worden, voordat deze 
door de Duitsers werden opgeblazen. De aanval vanuit Valkenswaard moest de 
`corridor' openen, die via Eindhoven, Son, St. Oedenrode, Veghel, Uden, Grave 
(Maasbrug), Nijmegen (Waalbrug), Elst, naar Arnhem moest lopen, waar de para-
troops de brug over de Rijn zouden veroveren. 
Om die tijdig te bereiken was grote haast geboden. 
Hij hoopte dat de hoofdmacht, die de corridor moest openen nog diezelfde avond 
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(17 september) het zuiden van Eindhoven zou bereiken en dan moest hij bij de 
bruggen zijn. Ik keek zuinig. 
In de totale stilte, die er rondom ons heerste, konden we zwak maar duidelijk artil- 
lerie horen in het zuiden. Met zijn kaart en kompas kwamen we tot de slotsom, dat 
de Engelsen niet of maar weinig verder waren dan hun bruggehoofd. 
Ik vertelde in het kort wat wij de vorige avond op de brandtoren hadden gezien en 
van de verse troepen, die ons hadden gedwongen om te keren. Nu was het zijn 
beurt om zuinig te kijken. 
Ik vertelde, dat ik er niet zeker van was, dat er geen Duitsers meer op het vlieg-
veld waren, al was het misschien alleen nog luchtafweer of wat bewakingstroepen. 
Als dat zo zou zijn, zouden we onderlangs het vliegveld over het Beatrixkanaal 
moeten en dan met een omtrekkende beweging voor Eindhoven langs naar de 
noordkant, met het risico dat er in het noorden van Eindhoven nog Duitsers waren, 
vechtend met zijn collega's uit Best of Son. Hij zag de problemen. 
Het Beatrixkanaal was een obstakel. De brug in het verlengde van de Kruisstraat 
was goed; behalve een ingang van het vliegveld, vlak voor de brug, waren daar 
geen Duitse stellingen of gebouwen. Langs die ingang konden we misschien wel 
bliksemsnel voorbij rijden. Maar de aansluitende Zeelsterstraat zou ons te dicht bij 
het voorlopig nog Duitse Eindhoven brengen. 
De Duitsers hadden ca. 21/2 kilometer noordelijker voor eigen gebruik een twee-
de brug gebouwd, die ik alleen uit de verte gezien had; deze brug verbond het 
vliegveld, ongeveer bij het einde van de startbanen, met hun stellingen en terrei- 
nen aan de overkant van het kanaal en werd ook gebruikt om naar Eindhoven te 
rijden; er moest daar dus een goede weg zijn. 
De middag was inmiddels om en over een paar uur zou het donker zijn. De radio- 
man van de Amerikanen meldde, dat hij geen enkel contact kon krijgen met hun 
wapenbroeders, omdat de afstand te groot was. De luitenant gaf hem opdracht te 
blijven proberen.We overtuigden de boeren op de weg ervan, dat het voor hen en 
voor de Amerikanen gevaarlijk was, als ze daar stonden. Als er een auto met 
Duitsers uit Veldhoven kwam, zou alles verloren zijn. Gelukkig begonnen ze ook 
honger te krijgen en de één na de ander droop af. 
Ik stelde de luitenant voor tot de volgende morgen vroeg te wachten; dat leek me 
beter dan een onzekere tocht in de invallende duisternis te wagen. Ik wees op de 
stilte in het noorden van Eindhoven en de artillerie, waarvan we geen vooruitgang 
konden vaststellen. Bij het krieken van de dag beloofde ik voor hun jeep uit te rij-
den en hem met signalen te waarschuwen voor gevaren. De luit had een goede 
veldkijker en zou een veilige afstand kunnen bewaren. 

stop en wacht; ik ga even verkennen of ik kom 
terug voor overleg 
stop en zoek dekking; er is iets dat ik niet ver- 
trouw 
we komen een te sterke tegenstander tegen 
(bijvoorbeeld een grote troep of een tank); 
maak dat je wegkomt! 

We spraken de volgende 
-een hand omhoog: 

signalen af: 

-een hand op mijn rug: 

-zonder signalen terug komen: 
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We hadden nog een paar signalen, maar die weet ik niet meer. We schreven ze op 
en repeteerden, met een plaatsvervangend onderofficier erbij. Daarna zetten zij 
hun tentjes op en ik reed naar huis. Onderwijl bedacht ik, dat ik 's morgens in het 
donker en in spertijd naar hen toe moest fietsen. Als er dan maar luchtalarm was, 
mocht ik buiten zijn. Ineens realiseerde ik me, dat het luchtalarm van 's morgens 
niet afgeblazen was en ook de hele middag had er geen luchtalarm meer geklon-
ken, terwijl er toch heel wat geallieerde vliegtuigen in de lucht waren geweest. 
Zou de centrale post op het vliegveld gezeten hebben .... ? En nu verlaten zijn .... ? 
Dan kwam er geen alarm meer! Dat zou kunnen betekenen, dat het vliegveld totaal 
verlaten was, en niet alleen door de Luftwaffe!! 
Ik reed mijn huis voorbij tot voor de ingang van het vliegveld, waar de slagboom 
open stond. Daar liep een oude man, die desgevraagd vertelde sinds die ochtend 
geen Duitser meer gezien te hebben, hoewel hij tegenover de ingang woonde. Ik 
bedankte hem en reed naar huis, om eindelijk wat te eten en te slapen en zette de 
wekker op 4 uur. 

18 SEPTEMBER 1944 

Gids naar Eindhoven 
Ik had het gevoel er nog maar net in te liggen, toen de wekker afliep. Na een ont-
bijtje sprong ik op de fiets. Bij aankomst bij het bosje, was de jeep al klaar voor 
vertrek. Het werd een prachtige herfstdag, maar het was wel koud. Spoorslags 
reden we bij het eerste daglicht naar Zeelst, met enkele honderden meters tussen-
ruimte. Bij Ten Dijck op de Heuvel zag ik nog geen teken van leven. Honderd 
meter verder moest ik haaks linksaf de Kruisstraat in, die daar erg smal was en die 
ik vandaar niet kon overzien. Ik stopte, wachtte tot de jeep bij het begin van De 
Heuvel in zicht kwam en stak mijn hand op. Ze stopten. Ik reed de Kruisstraat 100 
meter in tot de bocht naar rechts, waar ik de straat tot voorbij Het Slot (een grote 
villa) kon overzien. Dat was een flinke afstand; alles leek veilig en verlaten. Ik 
reed terug tot ze me zagen en ging weer voorwaarts. Toen ik bij Het Slot vooruit 
spurtte, zag ik ze achter me; ik kon nu weer een heel stuk overzien. 
Ongeveer 600 meter verder kon ik de verleiding niet weerstaan bij mijn huis aan 
te bellen om mijn vrouw deze optocht te tonen. Terwijl ik doorreed, ging zij bij 
het hek staan met ons eerste kind van 11 maanden op de arm en heette de 
Amerikanen in het Engels welkom. Ze stopten even en onze zoon kreeg een stuk-
je chocolade, dat hij aandachtig bekeek en vervolgens op de grond liet vallen. De 
vriendelijke Amerikaan keek verbaasd, maar nog veel verbaasder toen mijn vrouw 
zei: "Sorry, maar hij heeft in zijn leven nog nooit chocola gezien. Dat hebben we 
al jaren niet meer !" 
In snel tempo haalden ze de achterstand weer in. Nu kwam ik voor de grote beslis-
sing te staan: over welke brug kon ik ze het beste leiden. De veilige brug met daar-
achter de gevaarlijke stad of de onbekende weg over het vliegveld en de Duitse 
brug, maar met een grotere kans om achter de Amerikanen terecht te komen en 
niet in Duitse handen te vallen, of, erger nog, tussen twee vuren terecht te komen. 
Uit enkele dreunen van ver weg en wat moeilijk te lokaliseren geknetter van 
mitrailleurs kon ik niet veel opmaken. Wel had ik het vermoeden, dat ten noorden 
van Eindhoven gevochten werd. Dat deed de deur dicht; ik reed naar de Sliffertse 
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hoofdingang van het vliegveld en toen de jeep de bocht om kwam en mij weer in 
het vizier had, vervolgde ik met kloppend hart de weg door de gehate slagboom, 
die net als gisteravond omhoog stond. 
Ik vond de weg tussen nog rokende puinhopen van loodsen en garages en toen van 
hangars, brandweergarages en benzinedepots. Ik realiseerde mij dat ik nu tussen 
twee vuren kon komen als er een schietpartij zou ontstaan met nog aanwezige 
Duitsers; de jeep was blijkbaar bang mij uit het oog te verliezen in deze chaos en 
reed té dicht achter me om bij een verrassing nog tijdig dekking te zoeken. Niet 
teveel nadenken nu, maar snel doorzetten! 
Ik zag een brede weg naar het kanaal en reed naar boven, de dijk op, tussen ver-
laten stellingen met mitrailleur-nesten en loopgraven door. Toen ik de jeep achter 
me zag, vloog ik de brug over, die veel breder was dan ik had verwacht; het was 
een flinke tweebaansweg, die aan de overkant weer op een dijk eindigde. Alles 
verlaten! Vandaar kon ik het terrein goed overzien. In een wei rechts van de weg 
stond een batterij van 4 stukken zwaar luchtdoelgeschut, maar er was geen leven- 
de ziel te bekennen. 
Toen de jeep de brug bereikt had, fietste ik naar beneden langs de batterij. De 
lopen stonden nog omhoog; bij elk stuk lag nog munitie. Alles wees op een over-
haaste vlucht, waarbij zelfs, zover ik kon zien, geen gebruik was gemaakt van de 
speciale granaat, die bij elk stuk luchtdoelgeschut aanwezig moest zijn om het 
onbruikbaar te kunnen maken door in het stuk te ontploffen, wanneer dat nodig 
mocht zijn. Zouden ze gisterochtend voor het bombardement gevlucht zijn? Ze 
konden er natuurlijk vergif op innemen, dat in dit stadium de bombardementen op 
de luchtafweer gericht zouden zijn. Toch was deze batterij niet gebombardeerd. 

Voor me lag de bosrand. In dat bos heeft vermoedelijk hun munitiedepot gelegen. 
En waarschijnlijk lag het daar nog, want de voertuigen voor het vervoer van de 
munitie naar de batterij zullen wel voor de vlucht gebruikt zijn. Als er nog bewa-
kers achtergebleven zijn, kunnen die mij in het veld en de jeep in mijn kielzog wel 
zien en ik hèn in het bos niet. 
Natuurlijk had ik de jeep op de brug moeten laten stoppen om het bos te verken-
nen, maar daarvoor was het nu te laat. Doorrijden maar! De kans hier nog Duitsers 
tegen te komen, terwijl het vliegveld verlaten was, werd steeds kleiner. Ik reed het 
bos in en zag daar niemand, tot mijn grote opluchting. Het bos gaf enige schaduw. 
Dat was prettig, want het werd nu warm. Het tempo werd nog wat verhoogd en ik 
liet daarmee nog wat voorzichtigheid varen. De jeep volgde prachtig, ik kreeg er 
nu pas echt plezier in! Dit was nu waar we 4 lange jaren op hadden gehoopt en 
wat we in gedachten hadden voorbereid: actief meehelpen aan onze bevrijding! 
Als het zou lukken deze goed getrainde en bewapende mannen te bestemder plaat-
se te brengen, hadden we eindelijk Duitsland een loer gedraaid, die tenminste iets 
voorstelde. De Duitsers hadden dit groepje belet naar hun doel te vliegen en waren 
daarin geslaagd; wij maakten dat nu weer lekker ongedaan. 
Daartoe moesten we nog achtereenvolgens over de landelijke weg Oirschot - 
Eindhoven, dan de spoorweg Den Bosch - Best - Eindhoven over of onderdoor en 
dan zouden we op de hoofdweg Den Bosch - Best - Eindhoven stuiten. Wellicht 
trokken de luchtlandingstroepen over die weg naar Eindhoven, of ze namen de 
weg St.Oedenrode - Eindhoven (Frankrijkstraat). Mogelijk ook namen ze beide 
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routes. In alle gevallen kwamen ze op de Boschdijk, die van het noorden van 
Eindhoven naar het centrum liep. Het schieten klonk dichterbij. 
Aan de Oirschotsedijk lag, meer naar links, nog een Nederlandse kazerne, die 
sinds 1940 door de Duitsers gebruikt was. Ik kon me niet goed voorstellen, dat 
daar nog Duitsers waren, terwijl de Amerikanen hun achterland aan het bezetten 
waren. Als ze nog in de buurt waren, trokken ze nu terug op het centrum van 
Eindhoven. 
Even later versperde een man met een geweer in de aanslag ons de weg. Hij was 
gekleed in een blauwe overall met een PAN-band om de bovenarm. Zo'n 'uni-
form' lag ook bij mij thuis, maar dat hielp nu niet. Ik seinde de jeep op afstand te 
stoppen, maakte me bekend en legde de situatie uit. Maar de PAN-man kende geen 
uitzondering op zijn strikte orders; deze weg was afgesloten voor iedereen. 
Vlakbij lag het eindstation van de hoogspanningsleiding Geertruidenberg -
Eindhoven, met schakelaars en transformatoren. Hiervandaan liepen de kabels 
naar de stad. Om de Duitsers niet de gelegenheid te geven dit complex op te bla-
zen werd het door de PAN bewaakt. Geen gek idee! 
Ik overwoog een omweg of om de jeep de doorgang te laten forceren, waarbij ver-
moedelijk de PAN-man zou sneuvelen. Ik probeerde hem daarmee te overbluffen, 
maar hij week niet; "bleef liever ter plaatse dood'. Mijn Amerikanen "konden wel 
verklede Duitsers zijn". Ik gelastte hem zijn commandant te roepen, waarop hij te 
kennen gaf, dat die te ver weg zat. Ik zei: "Schiet dan in de lucht, dat zal hij wel 
horen". Hij verdomde het, want dat kon de Duitsers alarmeren. Gelukkig kwam er 
uit de bosjes een soort sergeant-majoor te voorschijn, een oudere PAN-man met 
de bijbehorende grote snor, die argwanend naar de jeep keek. Ik wenkte de jeep 
dichterbij te komen. Uiteindelijk kregen we toestemming door te rijden. De spo-
radische knallen werden steeds harder en steeds zuidelijker. Zolang we de brede 
weg volgden viel er niets bij te sturen, maar iets meer naar rechts zou eigenlijk wel 
goed zijn. 
Weldra kwamen we uit op de Boschdijk en het noorden van Eindhoven .... en wie 
reden en liepen daar??? Amerikanen - Airborn - van hetzelfde regiment als 'onze 
zes'. De luitenant nam snel afscheid en ging op zoek naar zijn kapitein om zich te 
melden: "Terug van weggeweest". Ook die had tegenslagen gehad bij Best en had 
daardoor net zo veel vertraging opgelopen als ons groepje. Ik zwaaide nog een 
keer en draaide me om. Pas toen bedacht ik, dat we elkaars naam niet eens wisten. 
Ik fietste een zijstraatje in en kwam op het Minckelerplein, waar mijn oudere zus-
ter en zwager Van Hasselt met hun kleine kinderen woonden. De vlag hing uit! Ze 
hadden zojuist, door het lawaai op de Boschdijk, gemerkt dat ze bevrijd waren. 
Zij speldden mij een grote oranje kokarde op en met deze versiering reed ik door 
het westen van Eindhoven naar de Zeelsterstraat, die me naar Zeelst zou brengen. 
Iedereen zat nog binnen naar de radio te luisteren, onwetend van de vrijheid. De 
radio berichtte niets van wat zich hier afspeelde. 
Toen ik omhoog fietste naar de brug over het Beatrixkanaal, kwam van links een 
patrouille van ca. tien oudere Duitse soldaten onder een feldwebel en klom tegen 
de dijk op. Doorrijden en tegelijk met hen de brug overgaan, met een hand over 
mijn kokarde, was het enige wat ik kon doen. 
Zij hadden het veel te druk met hun eigen veiligheid en pikten gelukkig mijn fiets 
niet in. Ze liepen gebukt om zich klein te maken en gingen linksaf, over de 
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Kanaaldijk, die met lang gras begroeid was. Mij leek, dat ze een veilige plek zoch-
ten om de gebeurtenissen af te wachten, deserteurs dus eigenlijk. Dat was er dus 
over van de 'helden' van het Derde Rijk. 
Even later zag ik een pantserwagen uit de richting Zeelst naar me toekomen. Was 
dat vriend of vijand? De wagen had een witte ster op de motorkap, net als bij de 
jeep! De hand kon weer van de kokarde. Ik hield hem aan. Het bleek een Engelse 
officier te zijn. Ik wees hem de Duitsers aan, die nog op de dijk verder sjokten. Hij 
bekeek ze met zijn kijker. Ik opperde: "Als u één man hier laat en met de rest over 
één van die zandweggetjes tussen de akkers door rijdt tot u vóór ze uitkomt, dan 
hebt u het hele zootje als makke schapen in de tang". Hij moest lachen om mijn 
plan, maar dacht er niet over. "Ik ben een verkenner en zal rapporteren. Maar met 
dit zware ding ga ik niet van de verharde weg af voor een stuk of wat van die oude 
zakken! Maar ik wil ze wel de schrik in de benen jagen", zei hij en gaf zijn schut-
ter bevel twee vuurstoten uit de mitrailleur in hun richting te geven. De moffen 
vielen in het lange gras alsof ze geraakt waren; ze bleven doodstil liggen. Later 
bleek, dat ze niet waren geraakt. Ik bracht de commandant op de hoogte van wat 
ik wist van de situatie in Eindhoven. 
Of er nog troepen en een Ortskammandatur in het centrum waren, wist ik niet, 
maar de Amerikanen moesten nu het centrum wel zowat bereikt hebben. Wij gin- 
gen ieder ons weegs. 
In de lucht waren laag vliegende jagers steeds op zoek naar vijandelijke transpor-
ten; nu begreep ik de bedoeling van de witte sterren. 

Duitse krijgsgevangenen 
In Zeelst reed ik mijn huis voorbij, regelrecht naar het dorp, waar de PAN mis-
schien wel mobiliseerde. In Café Scheepers kwamen inderdaad de eerste overalls 
opdagen. Eerst gauw naar huis om me te verkleden; over de overall deed ik mijn 
officierskoppel met daaraan de revolver; dat maakte van een gewoon soort boer 
ineens een persoon met gezag. Na een boterham gegeten te hebben, het was zowat 
midden op de dag, meldde ik me bij Ten Dijck voor de dienst. 
Hij liet de troep aantreden en stelde mij voor als zijn 2e man en plaatsvervanger. 
Hij schreef alle namen en adressen, functies in 1940 en bewapening op. Er waren 
er meer dan de ca. 22 die zich tijdens de bezetting hadden aangemeld, ongeveer 
27 in totaal. Het wapenarsenaal viel bitter tegen; een paar pistolen, een jachtge-
weer, een oud Belgisch geweer met 3 oude patronen uit 1914, en dergelijke. 
Verder was er een probleem met de nieuwe aanmeldingen. We hadden een maand 
geleden onze spiksplinternieuwe overalls gekregen en een band om de linker 
bovenarm. Wij zagen er dus 'model' uit. De nieuwkomers hadden een oude, soms 
gerepareerde verschoten overall zonder band. Ze werden voorlopig aangenomen 
als reserve. Velen kende ik niet, Ten Dijck trouwens ook niet. 
De eerste opdracht was het opbrengen van Duitsers en NSB-ers; Ten Dijck had 
twee lijstjes. Ik meldde, dat ik een uur geleden ongeveer tien oude Duitse solda-
ten had gezien, die nu waarschijnlijk nog lagen waar ze beschoten waren; ze zaten 
min of meer opgesloten tussen het kanaal, de verbinding met de Dommel, de weg 
Meerveldhoven - Gestel - Eindhoven en de Kruisstraat; ze konden overal geal-
lieerden verwachten en waren waarschijnlijk doodsbang geworden. 
Er kwamen nog enkele mannen opdagen. Een paar kwamen met een Duitse auto, 
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die door een paar hoge officieren 's morgens in het dorp was achtergelaten. (Ze 
hadden steeds angstig naar de lucht gekeken en waren te voet verder richting 
Eindhoven over de Blaarthemseweg gegaan.) Ook meldde zich één agent van de 
rijkspolitie die in de gemeente woonde en uiteraard een pistool had. Ten Dijck gaf 
hem het lijstje met NSB-ers, mij het lijstje met Duitse burgers en hijzelf ging met 
15 man op de oude Duitse soldaten af, gewapend met de paar geweren, die ergens 
op leken. 
Ik had vijf man meegekregen, die de Duitsers wel eens mores zouden leren. Ik 
besloot de groep dus bij elkaar te houden onder mijn leiding. We omsingelden tel-
kens een huis en belden aan. Het bleken allemaal Duitse vrouwen te zijn, die al 
vele jaren met Zeelstenaren of import getrouwd waren en dus eigenlijk 
Nederlanders waren geworden, maar dat nooit officieel geregeld hadden. We 
keken of ze Deutsch-freundlich waren geweest, geen afbeelding van Hitler of kale 
plekken aan de muren hadden en vroegen de buren naar bezoek van Duitse mili-
tairen of deelname aan Duitse evenementen. De meeste buren wisten niet eens, dat 
de vrouwen van Duitse afkomst waren, zo ingeburgerd waren ze. Alleen de laat-
ste van het lijstje was onbekend. Aangezien haar adres in het klooster was, waar 
men haar niet kende, ging ik naar Mijnheer Pastoor, die ons de sleutel tot het raad-
sel verschafte. Het zei dat 'het zusterke' de gezochte was; dat was een liefde-zus-
ter, een non die in het klooster woonde en die sinds mensenheugenis en met grote 
toewijding wijkverpleegster en maatschappelijk werkster was in het dorp. Ze 
sprak volmaakt Brabants en toen wij haar gevonden hadden, legde ze uit dat het 
in haar orde gewoonte was om niet te naturaliseren, omdat ze in principe elke dag 
naar een ander land overgeplaatst kon worden. Ze was na de geboorte van onze 
zoon bij ons geweest en ik kende haar daarvan. We lachten samen om de situatie 
en dat stelde haar meer gerust dan woorden konden doen. 
Ik kwam dus tegen de avond terug zonder arrestanten. De politieman had geloof 
ik één of twee NSB-ers, Ten Dijck tien Duitse soldaten, en wat heel belangrijk 
was, tien geweren met munitie en enkele handgranaten. Alle arrestanten werden in 
het schooltje opgeborgen, hetgeen ons tot een permanente bewaking verplichtte. 
In het begin vonden vele PAN-mannen dat schitterend. Later, toen het vervelend 
werd, werden de gevangenen door de geallieerden overgenomen en waren wij ver-
lost van deze veel personeel vragende klus. Alleen al om eten voor ze bij elkaar te 
schooieren! 
Er ontstond in het schooltje nog even een zeer gespannen situatie toen het, op de 
dag van arrestatie, op een of andere manier tot de gevangenen doordrong, dat er 
een kans bestond, dat ze door het Duitse leger bevrijd zouden worden. De Duitsers 
deden vanuit Nuenen een aanval op de brug in de corridor bij Son, die bijna slaag-
de. Toen probeerden ze een aanval in de richting Eindhoven en die liep ook vast. 
Maar ondertussen was er bij Son paniek en werd het dorp zwaar beschoten. In 
Eindhoven, dat net bevrijd en in de corridor was opgenomen, bleek men al te 
weten dat de brug in Son door de Duitsers was opgeblazen en dat de Duitse tanks 
elk ogenblik Eindhoven binnen konden rijden. Toen de stad die avond ook nog 
door ca. 85 Duitse bommenwerpers gebombardeerd werd bij het licht van tiental-
len potten oranje bengaals vuur aan parachutes, werden de vlaggen binnengehaald 
en kroop men weer in de schuilkelders. De Engelsen bij ons deelden mee, dat ook 
wij ons op een herbezetting moesten voorbereiden. 
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Ten Dijck en ik dachten: het is nu donker en de mensen zijn thuis; laten we de och-
tend maar afwachten. Erg donker was het die nacht echter niet, want Engelse 
zoeklichten schenen tegen de vrij lage bewolking en veroorzaakten wat de 
Engelsen noemen `Monty's Moonlight'. In dat licht ging de strijd de hele nacht 
door. Eén voortdurend geknetter van geweer- en mitrailleurvuur, begeleid door de 
dreunen van artillerie en tanks. 
In de school-gevangenis begrepen de Duitsers, dat als zij door hun landgenoten 
zouden worden gevonden, ze als deserteurs zouden worden gefusilleerd, en dat ze 
aan dat noodlot alleen konden ontkomen door tijdig uit te breken. Ze beraamden 
plannen en smoesden samen. De bewaking werd versterkt, onder leiding van de 
tot twee man toegenomen rijkspolitie (Boekhout en Mikkers). 
Die nacht waren alle zenuwen aan beide zijden tot het uiterste gespannen en de 
PAN-mannen waren echt bereid het tiental lastige Duitsers dood te schieten. Maar 
toen er buiten urenlang niets gebeurde, zakte de spanning en maakte tegen de och-
tend plaats voor vermoeidheid en behoefte aan slaap. Onze mannen werden afge-
lost door min of meer uitgeslapen PAN-mannen en de Duitsers vielen in slaap. We 
hadden het gered zonder misdaden te begaan, vooral dankzij het verstandig optre- 
den van de politiemannen. 
De volgende morgen viel alles nogal mee. Eindhoven en Son waren nog steeds vrij 
en deel van de corridor. Daar kwam het verkeer nu goed op gang en men had een 
begin gemaakt met de verbreding. 

(wordt vervolgd) 



V. CAMPINIA HONDERDMAAL 

Toke 

VI. KORTE GEZINSBESCHRIJVING VAN HET 
ECHTPAAR JAN MEESTER AERT LEGIUS 

EN IDA TOIRKENS, c.q. MERIKEN AERT SIJKENS 
TE OIRSCHOT (ca. 1595-1670) EN HUN FAMILIE 

Campinia dus honderdmaal, 
Een kwarteeuw lang, da's kolossaal, 
Zo duiken in 't verleden. 
`t Zijn onderwerpen, allerlei, 
En elke abonnee met mij, 
Is zeker zeer tevreden 

Brabantse archeologie, 
`t Is heraldiek, 't is nostalgie, 
Stamlijsten van geslachten. 
Het is historisch, magnifiek, 
Wat alle schrijverss aan kroniek, 
Hier bij elkander brachten. 

Bedankt, en dat nog menigmaal, 
Gij ons verrast, eens per kwartaal. 
Wij kunnen 't zeer waarderen! 
Campinia, zal verder gaan, 
En daarom wil ik hier spontaan, 
Van harte feliciteren!! 

Oirschot, 21 febr. 1996 

Eind februari bracht Toke van de Ven-Lommers bovenstaand gedicht naar de 
redactie naar aanleiding van de honderdste Campinia. Na een periode van 
ziekte, wilde ze graag zo nu en dan weer een gedicht in Campinia publiceren. 
Jammergenoeg zal het bij dit ene gedicht blijven. Op 29 maart 1996 is Toke 
op 76-jarige leeftijd overleden. Moge zij rusten in vrede. 

De redactie. 

door J. Toirkens 

Jan Aert Legius en zijn familie 
Jan Aert Legius was de zoon van Meester Aert Jansen (Legius), en van Lijske 
dochter van Wouter Denis Goorts. Zijn geboortejaar zal zo rond 1598 zijn 
geweest, afgaande op een getuigenverklaring van het jaar 1641 blijkto dat 
genoemde Jan Aert Legius op dat moment 43 jaar oud was. Zijn vader was gerui-
me tijd een van de twee vorsters van Oirschot en woonde een tijdlang te Best. 

Zijn andere broers en zusters in het gezin Legius-Goorts waren : 
1. Wouter Aert Legius, geboren te Oirschot rond 1600. Deze huwde in Den 

Bosch, waar het huwelijk werd gesloten in de St. Catharinakerk op 7 februari 
1627, met Mechtildis dr. van Egidius Aerts. De ondertrouw had aldaar plaats-
gevonden op 24 januari daaraan voorafgaand. De getuigen bij het huwelijk 
waren Eijmbert Andriessen en Niclaes Johannis van Berckel, bij de onder-
trouw waren dit Aert Adriaens en Johanna Johannes Henricks. De bruidegom 
wordt in het huwelijksregister aangemerkt als afkomstig "van Best". Hij woon-
de een tijdlang in 's-Hertogenbosch maar behield ook zijn verblijf in 
Oirschot2). In Den Bosch woonde hij in het huis genoemd " 't Bont Peertje" 
aan de Ulenburg. Kinderen uit dit huwelijk, allen gedoopt in de St. 
Catharinakerk te Den Bosch : 
a. Arnoldus, gedoopt op 18 augustus 1627. 

Doopgetuige was Dominus Wilhelmus Heerbeeck. 
b. Arnoldus, gedoopt op 8 augustus 1628. 

Doopgetuigen waren Johannes Arnoldi (Legius) en Catharina Petri. 
c. Aegidius, gedoopt op 22 juli 1629. 

Doopgetuigen waren Embertus Andreas en Anna Lucvens. 
d. Catharina, gedoopt tussen 1 en 6 september 1630. 

Doopgetuigen waren Henricus Verwitse van Susteren en Margareta Peters. 
e. Arnoldus, gedoopt op 4 juli 1632. 

Doopgetuigen waren Joannes Gualteri en Elisabetha Bernardi. 
f. Egidius, gedoopt op 19 januari 1634. 

Doopgetuigen waren Gisbertus Jois Gisberti en Maria Pauli Winandi. 
g. Elisabeth, gedoopt op 4 juli 1635. 

Doopgetuigen waren Joes Petri en Johanna Maria Losen. 
h. Ida, gedoopt op 30 juni 1636. 

Doopgetuigen waren Constantinus Constantini en Maria Johannis (Sijkens ?). 
Vermoedelijk vernoemd naar Ida Toirkens, haar tante, deze was in 1635 
overleden. 

i. Wilhelmus, gedoopt op 26 januari 1638. 
Doopgetuigen waren Jacobus Bartholomeus en Maria Heriberti. 
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In het jaar 1643 of daaromtrent keert Wouter Legius terug naar Oirschot, waar hij 
in Verrenbest gaat wonen en waar ook zijn kinderen verder worden grootge-
brachte). 
Hij overlijdt in Oirschot waarschijnlijk in het jaar 1679 dan worden er namens zijn 
kinderen enkele stukken grond onder Oirschot verkocht, gelegen onder de herd-
gang van Verrenbest. 

2. Lijsken Meester Aerts de Lege, zij huwde later met Henrick Aerts Verhoeven. 

3. Jenneken Meester Aerts de Lege, zij huwde later met Aert Ariens Verhoeven. 
Kinderen in dit huwelijk : 
a. Aert Aerts Verhoeven. 
b. Lijske Aerts Verhoeven. 
c. Cathalijn Aerts Verhoeven, huwde later met Jan Gerit Goossens. 
d. Heijlke Aerts Verhoeven, huwde eerst met Leendert Henricks van de 

Snepscheut en daarna met Anthonij Goorts vande Berch. 
e. Maijke Aerts Verhoeven, huwde later met Frans Peter Mickers. 

4. Meester Dionijs Legius. Hij was het jongste kind en geboren rond 1610. 
Middels een afzonderlijk codicil op 30 maart 1618 bepaalt Meester Aert 
Legius dat zijn jongste zoon Dionys, mag studeren tot en met zijn 16e jaar, 
eventueel met een uitloop tot zijn 18e jaar, waarbij de andere kinderen jaarlijks 
f 50.-.- aan hem moeten betalen, zolang er tenminste geen boedelscheiding tus-
sen de kinderen tot stand is gekomen. 
Maar hij bepaalt daarbij ook "ende dat het niet en blijcke dat hij wel voordeert 
int leeren", dat dan deze studiekosten-tegemoetkoming komt te vervallen. 
Nu, dat is allemaal wel meegevallen, in het jaar 1628 studeert Dionijs met suc-
ces af in Leuven, waar hij als z.g. dives stond ingescheven aan de Pedagogie 
"De Valk" . 
Hij promoveerde op 20 november 1628 als 87e van 237 kandidaten tot A.L., 
ook hier en daar vermeld als Legins of Legims. Overigens was hij licentiaat in 
beide rechten. 
Daarna werd hij advocaat te Leuven en ook procureur aldaar. Hij werd ver-
schillende keren ingeschakeld om voor Oirschot bepaalde belangen te beharti- 
gen4), maar hij verschijnt ook b.v. in Eindhoven ten tonelen). Ook was hij als 
advocaat verbonden aan de Raad van Brabant. 
Nog niet is uitgezocht of hij gehuwd was. 
Mr. Dionijs Legius overlijdt te Leuven in het jaar 1680. 

Ooms en tantes van Jan Aert Legius 
Dat waren respectievelijk : 
1. Denis Jan Aerts, ook wel Molders genoemd. 
2. Agnes Jan Aerts, gehuwd met Lambert Willem Goorts. 
3. Marijke Jan Aerts gehuwd met Dielis van de Maerselaer. 
4. Jenneke Jan Aerts gehuwd met Gerit Gerit Sroijen.  
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Ida Toirkens en haar familie 
Ida werd geboren in Oirschot en aldaar gedoopt, maar de precieze datum is onbe- 
kend, waarschijnlijk tussen 1590 en 1595, als dochter van Meester Dirk Toirkens 
en Cathalijn de Crom. 
Zij was waarschijnlijk de oudste dochter omdat bij de erfelijke verdeling van de 
nalatenschap zij als eerste wordt genoemd en zij ook het leengoed Ten Rodeken 
verkrijgt. 
Haar vader Meester Dirk Toirkens was een periode notaris in Oirschot, tussen juli 
1602 en maart 1612. Dochter Ida zal het werk van haar vader dus wel zeer bewust 
hebben meegemaakt. In maart 1612 overlijdt haar vader, dochter Ida zal dan tus- 
sen de 17 en 22 jaar oud zijn geweest. 
Haar moeder Catalijn de Crom was een dochter van Jan Jan de Crom en van Anna 
Willem de Cort, welke Catalijn de Crom in het jaar 1627 nog in leven was. 

Ida Toirkens kon in ieder geval schrijven, blijkens een handtekening onder haar 
testament in het jaar 1629, welk testament zij ondertekende met : "Iken Dirckx 
Turkens". 
Zij woonde vermoedelijk tot haar huwelijk in het jaar 1620 in het ouderlijk huis 
aan de Koestraat, thans hoek Heistraat, zoals hierna schetsmatig is weergegeven. 
(perceel A en B) 
In het jaar 1627 wordt het huis omschreven als: 

huis, brouwhuis, brouwgetouw, schuur, grond en tuin en de erven die erbij horen, 
gelegen in de herdgang van de Kerkhof naast het erf van Daniel Willem Smetsers 
aan de ene kant, ende gemenestraat aan de andere kant en het ene einde, met het 
andere einde belendend aan het erf van het Beneficie van het St. Annenaltaar. 

Schematisch is dat als volgt weer te geven : 
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Volgens de kadastrale kaart van het jaar 1832 was de situatie m.b.t. het vroegere 
eigendom van de familie Toirkens, bij benadering aldus : 

ca. 60 m2, kadastraal sektie 735 ( deels ) 
ca. 960 m2, kadastraal sektie 735/736 deels 

Totaal ca : 1020 m2 

Haar broer en zusters 
Ida Toirkens had een broer Henrick, gehuwd met Maaijke Lenaert Lenart Moijses 
van Aalst (ook wel Wichmans genoemd), daarnaast had zij een zus Aleit, gehuwd 
met Jan de Metser, deze laatste was secretaris en notaris in Oirschot en tenslotte 
nog was er een zus Anneke gehuwd met Gerard Jan Goossens, jarenlang schepen 
van Oirschot. 

Haar zus Anneke was al ietsje eerder dan zijzelf gehuwd, rond 1614, zus Aleit 
eveneens rond 1614, en zij bleef dus enkele jaren samen met haar moeder die 
weduwe was, en haar broer Hendrik in het gezin over. Hendrik Toirkens huwt als 
jongste in het gezin in het jaar 1622, evenals de andere kinderen steeds in 
Oirschot. 

Haar ooms en tantes van de Toirkens-zijde 
Omdat haar vader enige zoon was, waren er verder geen ooms of tantes van de 
Toirkens-kant. Wel woonden er enkele Toirkens-familieleden in Oirschot rond 
1600-1650 in de herdgang van Spoordonk (ter plaatse Boterwijk), maar dat was 
verre familie en er zijn op papier althans, geen kontakten geweest. 

Huwelijk en kinderen in het gezin Legius-Toirkens 
Ida Toirkens huwt te Oirschot op 6 juni 1620 met genoemde Jan Meester Aert 
Jansen. Zoals hierboven al gememoreerd is ze geboren tussen 1590 en 1598, der-
halve was ze enkele jaren ouder dan haar man die geboren is in het jaar 1598. 
De getuigen bij het huwelijk waren Walterus Aerts (Legius) en Cornelius van de Rijt. 

Kinderen in het huwelijk de Lege-Toirkens : 
1. Elisabeth, geboren te Oirschot en aldaar gedoopt op 18 maart 1621. 

Doopgetuigen waren daarbij Gerardus Jansen (Goossens) en Agnes Lamberts. 
Zij huwt te Best op 25 juni 1641 met Hendrik Jan van de Ven, die een periode 
lang president van Liempde was en waar het echtpaar ook hun verblijf had, 
naast waarschijnlijk Best. 
Via dit gezin en de nazaten ervan verdwijnt het leengoed "Ten Rodeken" dus 
uit de Legius-familie. 
Kinderen uit dit huwelijk : 
a. Jan van de Ven, geboortig van Liempde, maar bij de huwelijkssluiting te 

Oirschot op 7 oktober 1672 woont hij in Oirschot (Best). Huwt dan met 
Cathelijn Dielis van Kerkoerle, geboren te Best. Hij huwt voor de 2e keer 
op 2 februari 1675 te Liempde met Ida dr. Jan Gijsberts Verschueren. 
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b. Marten van de Ven, hij huwt later met Maria dochter van Goijaert Janssen 
Avignons. 

c. Ida, later gehuwd met Peter van de Biggelaer, vestigt zich te Liempde. 
d. Catharina, gedoopt te Best op 20 januari 1647. 
e. N.N., later gehuwd met Gijsbert Henrick Hessels, vestigt zich in Liempde. 
f. Arnolda, doop te Best 29 juli 1649. 
g. Aleit, gedoopt te Best op 4 december 1651, woont bij haar moeder in en 

blijft waarschijnlijk ongehuwd. 

2. Arnoldus, geboren te Best en aldaar gedoopt op 3 maart 1623. Doopgetuigen 
daarbij waren Gijsbertus Johannes van Engelant en Aleijdis de vrouw van 
Johannes Guillelmus de Metser. 
Aert Jan Aerts Legius huwt later met Margriet dochter van Hendrik Nicolaas 
Goorts, uit dit huwelijk wordt een dochter Iken Aert Legius geboren. Bij het 
huwelijk in het jaar 1643 worden huwelijksvoorwaarden opgemaakt tussen 
beide families, elke partij moet f 500.-.- huwelijksgift inbrengen6). 
Genoemde Iken Aert Legius huwt later met Gijsbert Dielis van Kerkoerle. 

3. Dirk, geboren te Best en aldaar gedoopt op 22 december 1625. 
Doopgetuigen daarbij waren Henricus Arnoldus Verhoeven en Catharina de 
weduwe van Theodorus Turkens. 
Hij huwt later met Anneke Henriks van Engelant, gedoopt te Best op 11 
november 1625. 
Kinderen uit dit huwelijk, allen gedoopt te Best : 
a. Ida, gedoopt op 2 januari 1649, zij huwt later met Gerart Henricks de Roij. 
b. Hester, gedoopt 27 maart 1651, huwde later met Antonius Henricks van de 

Sande. 
c. Maria, gedoopt op 11 juni 1653. 
d. Joannes, gedoopt op 12 juli 1655. Huwde later met Anna Henricus Dielis 

Dirckx de Smit 
e. Elisabeth, gedoopt op ... 1657. 
f. Henricus, gedoopt op 16 mei 1663. 
g. Arnoldus, gedoopt op 2 november 1666. 

4. Catharina, geboren te Best en aldaar gedoopt op 25 maart 1628. Doopgetuigen 
daarbij waren Guillelmus Heerbeeck, priester en Maria Leonardus Moses. 
Zij huwt later met Lambert Andries van de Sande, en na diens overlijden huwt 
ze met Wouter Gielens van der Waerden. 

5. N.N. Blijkens het testament was moeder Ida Toirkens op 25 mei 1635 "in 
barensweeën". Het kind werd niet als zodanig ten doop gehouden, mogelijk is 
het samen met de moeder in het kinderbed overleden. Ida Toirkens overleed 
n.l. op 30 mei 1635. 

Het beroep van Jan Meester Aert Legius en Ida Toirkens 
Het lijkt er op dat het gezin voornamelijk middels de landbouw in het bestaan 
voorzag, verder had men een kleinere of grotere brouwerij, een van de vele overi- 

A : 2 huizen 
B : Tuin 
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gens in Oirschot en Best. 
In het jaar 1649 wordt er melding gemaakt van de herberg van Jan Mr. Aert 
Legius, een vaker voorkomende combinatie met een bierbrouwerij. 
Jan Meester Aerts Legius was in de jaren 1644, 1647 en 1649 schepen van 
Oirschot, waar hij steeds een van de onderste drie posities bezette. 
In het jaar 1664 wordt hij vermeld als president-schepen van Oirschot, hij was dan 
ca. 66 jaar oud. 
In het jaar 1641 wordt hij vermeld als kerkmeester van de St. Odulphuskerk in 
Best7) en was daar ook koster, in het jaar 1647 was hij toezichthouder van de Sint 
Annakapel in Aerle. 
Zoals zo vaak, bespeuren we van Ida Toirkens als echtgenote nauwelijks iets in de 
archieven, alleen haar testament levert slechts een enkel spoor op van haar toch 
zeker werkzame leven. 

Erfdeling van de goederen van de ouders van Ida Toirkens in 1627 
Vlak voor de dood van Henrick Toirkens, minder dan twee maanden daarvoor, in 
april van het jaar 1627, komt er een boedelscheiding tussen de kinderen van wij-
len Dirk Toirkens en Catharina de Crom tot stand. Moeder Catharina de Crom is 
dan nog in leven, maar overlijdt net nadat haar zoon Henrik Toirkens is overleden, 
iets na 21 juni 1627. 
Nadat de boedelscheiding heeft plaatsgevonden, die redelijk uitvoerig in een 
Oirschotse akte is beschreven8), komt haar bezit er in het jaar 1627 als volgt uit te 
zien van de kant van haar eigen ouders: 
1. Een huis, brouwhuis, brouwgetouw, schuur, schaapskooi, schop, met de gron-

den, hoven en erven, zowel dries, akkerland als andersoortig, zijnde allen leen-
goederen, gelegen in de herdgang van Aarle, naast de gemene straat aan de ene 
kant en het erf van de Armenhoeve behorend tot het gasthuis van Heer 
Amelrijck Boot, en de gemene straat aan de andere kant, lopende van het erf 
van de genoemde Armenhoeve tot aan de gemeente. 

2. Een stuk akkerland, genoemd "de Staayakker", gelegen als boven naast het erf 
van de genoemde armenhoeve aan de ene kant en het erf van Wouter 
Lodewijcx Verrijt aan de andere zijde, lopende van het erf van Joris Jan 
Roeffen tot aan het erf van de erfgenamen van Jan Wouter Stockelmans. 

3. Een stuk land tegenwoordig weiland zijnde, genoemd "het vorst Hoofken", 
gelegen zoals boven, naast het erf van Jonker Dirks van Ossch aan de ene kant 
en naast het erf van Goijaert Henrick Gerits aan de andere kant, met het ande-
re einde belendend aan de gemene straat. 

4. Een stuk heiland, gelegen zoals boven naast het erf van de kinderen wijlen 
Pauwels Haubraecken aan de ene kant en het erf van Wouter Lodewijcx Verrijt 
aan de andere kant, lopend van het erf van Jonker Dircx van Ossch tot aan het 
erf van Joris Jorissen. 

Daarnaast bleef zij nog gerechtigd in een onverdeeld turfveld te Moergestel. 

Erfdeling van de goederen van de ouders van Jan Aert Legius 
Deze erfelijke verdeling is, althans voor schepenen van Oirschot, nog niet gevon-
den, het lijkt waarschijnlijk dat deze heeft plaatsgevonden vóór 6 mei 1635, omdat 
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Mr. Dionijs de Lege vanuit Leuven dan goedkeuring geeft om een stuk grond 
genoemd De Braeck onder Aerle te laten verkopen, dit zal wel tot zijn erfdeel heb- 
ben behoord. 

Waar woonde Ida Toirkens en haar man Jan Aert Legius 
Jan Meester Aert Legius heeft, volgens een getuigenverklaring uit het jaar 1663 al 
ruim 40 jaar onder de herdgang van Aerle gewoond, terugrekenende dus vanaf ca. 
1623. Het eerste kind van het echtpaar Legius-Toirkens wordt in de St. Peterskerk 
te Oirschot gedoopt, dat duidt er op dat men dan nog niet onder Aerle woont. Maar 
het tweede kind, gedoopt op 3 maart 1623 wordt in de St. Odulphuskerk te Best 
gedoopt. 
Volgens het testament van 1629 blijkt men duidelijk op het leengoed Ten Rodeken 
onder Aerle te wonen. 
Ida erft dit als leengoed van haar vader in 1627, zij was de oudste dochter, maar 
zij kan het natuurlijk best al wel eerder samen met haar man, b.v. vanaf 1623 of 
ietsje later al bewoond hebben. 

Enkele vorige bewoners/bezitters van het goed " Ten Rodeken " onder Aerle 
Het goed ten Rodeken lag onder Aerle en was een leengoed, dat wil zeggen het 
mocht in erfpacht gebruikt worden. Het moest dus telkens als er een z.g. sterfman 
was overleden, danwel wanneer het door verkoop in andere handen was overge- 
gaan, door diens opvolger verheven worden voor het leenhof. 
Bij het leenverhef moest er dan hulde worden gebracht, anders gezegd het beloven 
van trouw. 
Voor ten Rodeken werd in het jaar 1629 als huldebetoon f 25,-betaald voor een z.g. 
heergewaad, verder kwamen de kosten van de hofrechten, lees de secretariële kos- 
ten van het leenverhef, voor rekening van de verheffer. 

De verschillende leenverheffingen waren achtereenvolgens9): 
- In 1441 door Goijaert Goijaert van de Meervenne vanwege het overlijden van 

diens vader Gojaert van de Meervenne. 
- Op 7 juli 1484 door Aleijt van de Meervenne vanwege het overlijden van haar 

vader Goijaert Goijaert van de Meervenne. Genoemde Aleit was gehuwd met 
de beroemde Bossche schilder Jeroen van Aken of ook Jeroen Bosch genoemd. 
Aleijt van de Meervenne overlijdt in juli 1523, haar man was al eerder overle- 
den in het jaar 1516. 
Op 21 juli 1523 door Paulus Wijnants gehuwd met Geertruit van de 
Meervenne, een neef van Aleijt van de Meervenne. 
Op 12 mei 1531 door Postulana Wijnants, vermoedelijk een dochter van 
Paulus Wijnants, vanwege een bepaalde boedelscheiding inzake het leengoed 
Ten Rodeken. 

- Op 21 april 1563 door Rutgheer Spaan, de zoon van Postulana Wijnants van- 
wege het overlijden van diens moeder. 

- Op 31 december 1567 door Jan Jan de Cromme die het goed ten Rodeken van 
Rutgheer Spaan in dat jaar had gekocht. 
Op 23 mei 1586 door Catharina de Cromme, vermoedelijk vanwege het over-
lijden van haar vader in dat jaar. Catharina de Cromme huwde met Meester 
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Dirk Toirkens. 
- Op 27 juli 1628 door Ida Toirkens vanwege het overlijden van Catharina de 

Cromme, haar moeder, waarvan het overlijden bijna een jaar eerder was 
geweest. Voor dit leenverhef worden ook nog de datas 20 juli 1628 genoemd 
en ook nog 17 juli 1628, steeds te Brussel. Bij de akte d.d. 20 juli 1628 treden 
Jan Aert Legius en Ida Toirkens als echtpaar gezamenlijk op en verheffen ieder 
voor zover van belang, hun eigen en gemeenschappelijke leengoederen, e.e.a. 
volgens het afschrift van Mr. Gerard Goossens secretaris te Oirschot van de 
oorspronkelijke akte te Brusse110). 
Bij de akte van 27 juli 1628 schijnt Ida Toirkens als zelfstandig persoon op te 
treden, zij zou zich daarbij Jonkvrouw Ida de Toirkens hebben genoemd. 
Daarbij zou Catharina de Cromme zijn vermeld als zijnde haar zuster,  terwijl 
dat haar moeder  was"). 
Een derde datum die nog circuleert is die van 17 juli 1628, er is nog niet uit-
gezocht wat daarbij is gebeurde). Het is een datum die in het jaar 1634 wordt 
vermeld als zijnde het laatste en eerder plaatsgevonden verhef, mogelijk 
betreft het hier een verschrijving van de datum 27 juli 1628. 

- Op 15 februari 1634 door Jan Aert Janssen (Legius) als man van Ida Toirkens. 
Voor dit leenverhef was geen bijzondere aanleiding omdat zijn vrouw Ida 
Toirkens dan nog in leven was. Waarschijnlijk is dit leenverhef gebeurd omdat 
de nieuwe Raad van Brabant in Den Haag was gevestigd en niet langer in 
Brussel. Ida Toirkens overlijdt 31 mei 1635 en er vindt dan geen nieuw leen-
verhef plaats in dat jaar of het erop volgende jaar, omdat haar echtgenote als 
langstlevende het vruchtgebruik over Ten Rodeken behield. 
Op 9 juli 1668 door Hendrik Janssen van de Ven als man van Elisabeth Aert 
Janssen Legius, de dochter van Ida Toirkens. Dit gebeurde vanwege het over- 
lijden in juni of juli 1667 van Jan Aert Janssen Legius, waarbij het erfgoed Ten 
Rodeken op naam kwam te staan van de oudste dochter Elisabeth Legius. De 
erfdeling m.b.t onder andere het goed Ten Rodeken vond plaats op 26 novem-
ber 1668. 

- Op 27 april 1684 door Elisabeth Jan Aert Legius vanwege het overlijden van 
haar man Hendrik Janssen van de Ven. 

- Op 7 mei 1699 door Jan Hendriks van de Ven, zoon van Hendrik Janssen van 
de Ven, vanwege het overlijden van diens moeder Elisabeth Jan Aert Legius. 
De machtiging hiervoor was te Oirschot uitgemaakt op 25 april 1699. 

- Op 28 november 1792 door Hendrik Gijsbert de Rooy hem aangekomen van-
wege zijn ouders Gijsbert Aerts de Rooy en Petronella Hendrik Schepens. Er 
is nog niet uitgezocht via welke lijn het goed "Ten Rodeken" vanuit de fami-
lies van de Ven vererfd is op de familie de Rooy c.q. Schepens. 

Het leengoed bestond uit 2 afzonderlijke delen, die niet steeds erg nauwkeurig als 
zodanig worden omschreven en waarvan de oppervlakte, voor zover vermeld, de 
ene keer in het jaar 1634 totaal 14 lopenzaad beslaat (9 en 5 lopenzaad resp. voor 
de 2 delen) en in het jaar 1668 11 lopenzaad voor het grootste deel van het leen-
goed, waarbij er nog een stuk heiveld van 4 lopenzaad wordt genoemd gelegen bij 
het Boots Gasthuis, dat waarschijnlijk het kleinere deel van het leengoed betreft. 
Dan zou de totale oppervlakte in dat jaar dus uitkomen op ca. 15 lopenzaad. 
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In het jaar 1627 wordt het leengoed omschreven als : 
Huis, brouwhuis, brouwgetouw, schuur, schaapskooij, schop met de gronden, 
hoeven en erven, zowel dries, akkerland als andersoortig, gelegen in de herd-
gang van Aerle naast de gemene straat aan de ene kant en het erf van de 
Armenhoeve behorend tot het godhuis van Heer Amelrijck Boot en de geme-
ne straat aan de andere kant, lopend van het erf van de genoemde Armenhoeve 
tot aan de gemeijnte. 

In het jaar 1634 is er sprake van twee percelen, behorend tot een en hetzelfde leen- 
goed : 
- Wesende 't een parcheel een huis, hoff ende aengelegen erffenisse groot 

omtrent 9 lopen saet, gelegen in de vrijheijt van Oorschot inden herdgang van 
Aerle, tusschen erve der hoeve van Boots gasthuis aen d'een zijde ende d'een 
eijnde. 

- D'ander parcheel een stuck acker landts omtrent vijff loopensaets gelegen ter 
plaetse voorschreven tusschen erfennisse der kinderen Willem Niclaes 
Schepens tot op erffenisse Jan Joosten Herberts. 

In het jaar 1668 is de omschrijving aldus : 
- Huis, brouwgetouw, schuur, hof, boomgaert etc., groot 11 lopenzaad gelegen 

neffens de armen hoeve aldaer en de gemeijnte. 

In het jaar 1684 wordt de ligging van de 2 gedeeltes als volgt omschreven : 
- D'eene een huijs, hof en aengelegen erfenissen, tussen erfenisre van het Boots 

Gasthuis aan deene zijde ende eijnde, ende de gemeijne straet aan dander zijde 
en eijnde. 

- D'ander stuck tussen 't Boots Gasthuis ter eenre ende tweedere, Henrick 
Geraerdts met meer anderen ter derdere, ende Gelinck Scolckx ook met meer 
anderen ter vierdere en vijffdere zijde. 

Wanneer maken Jan Aert Legius en Ida Toirkens hun testament op en over- 
lijdt Ida 
Het oorspronkelijke testament van Jan Legius en Ida Toirkens wordt opgemaakt 
voor schepenen van Oirschot op 12 augustus 162913). 
De belangrijkste zaken die werden vastgelegd waren : 
a. De langstlevende mag f 400,-- uit de gemeenschappelijke boedel voor zichzelf 

behouden. 
b. De langstlevende behoudt tot zijn/haar dood alle vaste en roerende goederen, 

zonder dat er een boedelverdeling hoeft te komen. 
De langstlevende dient daar wel de kinderen mee op te voeden, de schulden uit 
de boedel te betalen en te zorgen dat als de kinderen gaan trouwen, deze een 
uitzet meekrijgen, t.w. een bedrag van f 150,- een set kleren, een koe en een 
bed met toebehoren. 

c. Na de dood van de langstlevende gaan de vaste goederen naar de kinderen of 
naar de zijde van de familie van waar ze afkomstig zijn. Het leengoed Ten 
Rodeken, bestaande uit twee delen, mag absoluut niet gesplitst worden. 

Op 25 mei 1635 maakt het echtpaar in Aerle in hun huis een kleine aanvulling op 
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dit testament, de testatrice kan vanwege de barensweeën haar naam, alhoewel ze 
wel kan schrijven, op dat moment niet zetten "wegens swaeren noot des baren, 
geen tijt daertoe hebbende". Ze moet dus echt midden onder de bevalling haar tes-
tament hebben opgemaakt14). 
Het is niet goed afgelopen, zij overlijdt enkele dagen later op 30 mei 1635 en haar 
man bleef met 4 jonge kinderen achter, in leeftijd variërend van 7 tot 14 jaar. 

Het tweede huwelijk van Jan Meester Aert Legius 
Vrij spoedig nadat Iken Toirkens einde mei 1635 is overleden, hertrouwt Jan Aert 
Legius te Oirschot op 17 januari 1636 met Marike dochter Jan Aert Sijkens. Zij 
was zelf op dat moment ook al weduwe van Matheeus Sijmons van Aelst, maar of 
zij kinderen had in dit eerste huwelijk is nog niet uitgezocht. 
De getuigen bij de huwelijksplechtigheid waren Lucas Eekerschot en Petrus 
Verreijt, vooral deze laatste persoon fungeerde veelvuldig als algemene getuige bij 
huwelijkplechtigheden en we hoeven er in dit geval dan ook geen familierelaties 
achter te zoeken. 

Volgens een procesdossier van veel latere datum blijkt het echtpaar wel huwe-
lijksvoorwaarden, mogelijk ook een testament te hebben gemaakt. Deze huwe-
lijksvoorwaarden werden in een akte voor notaris Dionijs Legius te Leuven vast-
gelegd. 

In dit tweede huwelijk werden geen kinderen geboren. 
Merike Sijkens "stond haar mannetje", het bleek dat zij terdege voor haar belan-
gen op kon komen. 
Uit een getuigenverklaring van juli 1659, zij is dan alleen thuis, wordt Dirk 
Toirkens als pachter van de impost op wijnen en bieren in Oirschot, die haar kel-
der voor dat doel wilde inspecteren, door haar "met gewelt uit haar kelder terug 
gestooten". 
Toirkens beklaagt zich hierover en er wordt een gerechtelijke verklaring van haar 
gevraagd die bij notaris Johan van Oekel wordt opgesteld. Zij houdt echter stevig 
vol, ze blijft inspectie weigeren want "Gijlieden sijt mij niet goet genoch", een 
argument dat zij eerder ook al tegen Toirkens persoonlijk had gebruikt. 
Ook als weduwe, zij is dan al circa 70 jaar oud, voert ze in de jaren 1667 en 1668 
een bijna anderhalf jaar durend proces in Oirschot en Den Bosch, dat voor haar 
toch redelijk enerverend moet zijn geweest omdat de afloop een flinke tijd lang 
uiterst onzeker was en in haar nadeel dreigde uit te vallen. 

De erfelijke goederen van het echtpaar Legius-Toirkens c.q. Sijkens 
De verdeling van de roerende goederen en waardepapieren vindt plaats op 22 april 
1667, enkele maanden voor het overlijden van Jan Meester Aert Janssen. Dat 
gebeurt voor schepenen van Oirschot, de totale waarde van de obligaties en uitge-
zette kapitalen bedraagt op dat moment f 2.714.-.- een niet onaanzienlijk kapitaal, 
afgezien van de andere kontante waardes, die niet werden gespecificeerd en afge-
zien nog van de verdere onverdeelde onroerende goederen, daaronder horen op dat 
moment in 1667 het huis De Wildeman te Oirschot en een wei aan de Papenvoort 
onder Oirschot. 
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De 3 nog levende kinderen en het ene kleinkind van de reeds overleden zoon Aert 
Jan Aert Legius, verkrijgen alle obligaties in hun geheel en verder de helft van de 
contante gelden en de helft van de verdere onroerende goederen. 

De vaste goederen van het echtpaar Legius-Toirkens/Sijkens worden verdeeld op 
26 november 1668 : 
De 4 partijen zijn : 
1. Jan mr. Aert Legius (bedoeld wordt waarschijnlijk Dirk Jan Legius, was Jan 

misschien zijn roepnaam ?) : 
a. Verkrijgt een stuk akkerland genoemd "De Braecke", 11 lopenzaad gelegen 

onder Aerle, belendende percelen Dirk Jan Legius, Jan Daniels de Roij, 
Bernardt Ariens van de Sande en Peeter Ariens van Ossch. 

b. Verder verkrijgt hij de helft van een hooibeemd, genoemd "de Voort", 6 
lopen groot onder Aerle, grenst o.a. aan de Arme Hoeve. 

c. Een hooibeemdje genoemd "het Maerselaer", 1 sestersaet groot te Aerle 

2. Henrick Jans van de Ven gehuwd met Lijske dochter Jan Aerts Legius ver- 
krijgt : 
a. Huis, brouwgetouw, schuur, hof, boomgaart etc. 11 lopenzaad groot, gele-

gen te Aerle, neffens de Armen hoeve aldaer en de gemeijnte. (= Ten 
Rodeken) 

b. Een akkerland "De Staaijakker", 2 1/2 lopenzaad groot, aldaar gelegen. 
c. Een heiveld van 4 lopenzaad gelegen bij de Armenhoeve. 

3. Lambert Andries van de Sande, gehuwd met Cathelijn Jan Aerts Legius, ver- 
krijgt : 
a. Huis, hof en boomgaard te Verrenbest, groot 13 lopenzaad, belendende per- 

celen o.a. Jan Gijsberts van Engeland. 
b. Een akker genoemd "het nieuw erf' van 3 1/2 lopenzaad, gelegen te 

Naastenbest. 

4. Gijsbert Dielis van Kerkoerle, gehuwd met Iken dochter Aert Jan Aerts Legius 
verkrijgt : 
a. Een ackerland genoemd "den langenakker", groot 4 lopenzaad onder Aerle. 
b. Een akkerland genoemd "den Camp", 2 lopenzaad onder Aerle. 
c. Een driesken genoemd "het Hoofken" 2 lopenzaad groot onder Aerle 
d. Een weiken genoemd "het Clammergat", te Aerle, groot 1 lopenzaad. 
e. Een hooibeemd genoemd "den Ouden Beemdt" groot 3 1/2 lopenzaad onder 

Aerle 
f. Een hooibeemd genoemd "de Broeckbeemd", groot 3 lopenzaad. 

In totaal is de oppervlakte van alle percelen ongeveer 63 lopenzaad, derhalve ruim 
10 hectare. 
Alhoewel het niet allemaal akkerland was, dat globaal f 100,- tot f 150,-- per 
lopenzaad waard was in die dagen, kan men de totale waarde van deze percelen 
toch wel op zo'n f 7.500,- tot f 8.000.- stellen. 
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Overlijden van Jan Aert Legius 
Waarschijnlijk is hij in juni 1667 overleden, daarna ontstaat er nogal wat gekra-
keel in de Sijckens-familie omdat thans blijkt dat de achtergebleven Merike Aert 
Jan Sijkens in belangrijke mate van de nalatenschap is uitgesloten. 
Waarschijnlijk omdat, deels ten onrechte, een behoorlijk aantal obligaties en waar-
depapieren in hun geheel, al vlak voor zijn dood aan de kinderen uit zijn eerste 
huwelijk werden overgedragen. Voor wat betreft het contante geld en de andere 
onroerende goederen droeg haar overleden man Jan Aert Legius deze ook bij die 
zelfde gelegenheid voor de helft aan zijn eigen kinderen over. 
Bij deze overdracht werd zijn vrouw Merike Sijkens in het geheel niet vermeld, 
terwijl " normaal " zou zijn geweest dat de weduwe als langstlevende in ieder 
geval het beheer over alle roerende  goederen zou hebben gekregen, zodat ze dan 
zelf als langstlevende had kunnen bepalen wat er mee zou gebeuren, waarbij dan 
de belangen van de kinderen Legius middels de huwelijksvoorwaarden-overeen-
komst toch zouden blijven gewaarborgd. 

Jonkheer Lapostille, gehuwd met Clara van Grevenbroek en licentiaat in beide 
rechten en woonachtig in Oirschot, heeft zich nogal ingezet vanwege de belangen 
van de weduwe in dit proces dat uiteindelijk, nadat bemiddelingspogingen te 
Oirschot zelf waren mislukt, mede middels Bossche wethouders werd beslist. 
Hierbij speelde een donatie, eerder door genoemde Meriken gedaan en vastgelegd 
voor Mr. Dionijs Legius te Leuven, een belangrijke betekenis. 

Maar na bijna anderhalf jaar procederen in de periode half juni 1667 tot half 
november 1668 tussen Merike en de voorkinderen van Jan Aert Legius en nadat 
beide partijen op hoge kosten zijn gejaagd, wordt de zaak bijgelegd. Meriken gaat 
toch de helft ontvangen van de obligaties etc. die een aanzienlijke waarde verte-
genwoordigden. Verder verkrijgt zij de helft van het huis " de Wildeman " in 
Oirschot alsmede een portie in een wei aan de Papenvoort alhier en nog wat ande-
re onroerende goederen. Daarna draagt Merike Sijkens dit pand de Wildeman over 
aan de 3 kinderen van haar broer Aert Jan Aert Sijkens die gehuwd was met 
Adriaentje Bartel van der Achter. 
Jonker Lapostille zag zijn gedeclareerde kosten van oorspronkelijk ruim f 176.-.-
door schepenen van Oirschot teruggebracht tot ruim f 117.-.- en zal wel niet erg 
gelukkig zijn geweest met deze regeling waarbij hij er bijna 1/3 e deel op in moest 
teren. En hij had het nog wel allemaal zo netjes gespecificeerd ! 15) 

 

De familienaam Legius 
Er is iets merkwaardigs met de naam Legius aan de hand. De eerste tekenen dat 
de familie zich, althans een bepaalde tak in Oirschot de Lege ging noemen, was 
rond 1625. Mogelijk als gevolg van de studie van Mr. Dionijs de Lege ging men 
zich wat later Legius noemen, de verlatijnste versie van de naam. 
Toch blijkt de naam de Lege uiteindelijk via de vrouwelijke linie te zijn "binnen-
geslopen", men noemde zich voorheen steeds Aerts of (Aert) Jacobs, maar in de 
gehele 16e eeuw kwam nergens de naam de Lege of Legius voor. Eerst wanneer 
een Lisbeth de Lege (Lib Slegen) huwt met Jan Leemans komt de naam de Lege 
in de familie terecht. 

De kleinkinderen van dit echtpaar, nee eigenlijk pas de achterkleinkinderen gaan 
zich dan de Lege of Legius noemen. 
Ter verduidelijking een klein schemaatje : 

Jan Leemans 
x 

Lisbeth Dirk Legen 

Jenne Jan Leemans 
x 

Jan Aert Jacops 

Meester Aert Jacops 
x (de Lege) 

Lijske W.D. Goorts 

Jan Mr. Aerts Janss. 
x Legius 

1) Ida Toirkens 
2) Merike Sijkens 

De adellijke familie Legius 
In een akte te Oirschot d.d. 8 juni 1759 legt Jonkheer Carel Hendrick Sweerts de 
Landas een verklaring af ten behoeve van Dirk Legius, in die tijd kapitein van de 
herdgang Straten onder Oirschot16). 
Jonkheer Sweerts de Landas verklaart dan dat de Legius-familie behoort tot de 
oude gedistingeerde en aanzienlijke families van Oirschot en er al honderden jaren 
woont. Leden van de familie waren er schepen, borgemeester etc., waarvoor 
meestal de voortreffelijkste en rijkste ingezetenen gekozen worden. Vroeger 
waren er vele adelijke families woonachtig te Oirschot vervolgt het verhaal, maar 
velen zijn vanwege de oorlogstroebelen naar elders vertrokken. Ook wordt nog 
gememoreerd dat een groot deel van de heerlijkheid Oirschot in het jaar 1462 is 
afgebrand en nog eens in het jaar 1623. 
De familie Legius is van adel en er is een familiewapen dat op een glazen raam is 
geschilderd en zich bevindt in het huis van Jenneke de Roij, weduwe van Adriaen 
Schijntjens, thans, in 1759 wel te verstaan, wordt het huis bewoond door Dirks van 
Doormaelen tot Aerle. De vader van genoemde Dirk Legius was Johan Legius 
welke in het jaar 1707 overleden is, welke Johan Legius een oom had zijnde Mr. 
Dionijs Legius, advocaat te Leuven die in het jaar 1680 overleed, en die zich ook 
Jonkheer Dionisius de Lege noemde en volgens een verklaring d.d. 15-11-1631 
van Oirschot geboortig was. Tot zover deze uitleg. 
De verklaring wordt dus opgesteld voor Dirk Jan Legius, gedoopt op 14 mei 1695 
en gehuwd zijnde met Johanna dochter van Henricus van de Schoot. Diens vader 
was Jan Dirck Legius, gedoopt te Best op 12 juli 1655, die gehuwd was met Anna 
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dochter van Henricus Dielis Dircks de Smit. Deze Jan Dirck Legius wordt in het 
jaar 1690 voor het eerst plaatsvervangend schepen en vervolgens nog voor het jaar 
1691 (onderste plaats). Hij was woonachtig in herdgang Straten, overleed in maart 
1707 en werd op 13 maart 1707 te Oirschot begraven. De verklaring stelt dat de 
vermelde meester Dionijs Legius een oom was van deze Dirk Jan Legius, dit moet 
echter zijn de oud-oom. 
Overigens is deze verklaring uit het jaar 1631 zelf nog niet gevonden, mogelijk is 
deze niet in Oirschot opgesteld. 

NOTEN: 

N.B. Voor de transcripties van de betreffende noten zij verwezen naar de volledige publi-
katie "Het gezin van Jan Mr. Aert Legius en Ida Toirkens c.q. Marijke Sijkens, resp. diens 
eerste en tweede echtgenote te Oirschot (ca. 1595-1670)", oktober 1995. 

1. R.A. Oirschot, inv. nr. 166, 20-07-1641, blz. 339 t/m 342 
2. R.A. Oirschot, inv. nr. 189, 10-05-1637, blz. 161 verso 
3. R.A. Oirschot, inv. nr. 170, 12-11-1645, blz. 864 
4. R.A. Oirschot, inv. nr. 211, 22-06-1661, blz. 130 t/m 132 
5. Not. Archief Eindhoven, inv. nr. 1219, 1667, akte nr. 202 
6. R.A. Oirschot, inv. nr. 344, 05-10-1643, blz. 637 
7. R.A. Oirschot, inv. nr. 166, 20-07-1641, blz. 339 t/m 342 
8. R.A. Oirschot, inv. nr. 152, 29-04-1627, blz. 182 t/m 188 
9. J. Vriens, Het goed ten Rodeken in Campinia, 2e jaargang nr. 7, blz. 147 t/m 154 
10. R.A. Oirschot, inv. nr. 180, 20-07-1628, blz. 112 t/m 114 
11. R.A.N.B. Collectie Schaduwarchieven, inv. nr. 17, folio 546 ( nieuwe nummering ) 
12. R.A.N.B. Archief Raad van Brabant, inv. nr. 1325, folio 199, Kempenland folio 31 
13. R.A. Oirschot, inv. nr. 154, 12-08-1629, folio 277 t/m 283 
14. Not. Archief Best, inv. nr. 344, 25-05-1635, blz. 584 
15. R.A. Oirschot, inv. nr. 81 ( oude nummering), 18-09-1669 
16. R.A. Oirschot, inv. nr. 273, 08-06-1759, blz. 282 recto t.m. 283 
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Tijdens de verhuizing: rolcontainers met archiefdozen 
(foto J. Suijkerhuijk) 

117 

I. EEN NIEUWE BEHUIZING 
VOOR HET STREEKARCHIEF 

Na een periode van bijna 35 jaar heeft het streekarchief Regio Eindhoven, rayon-
depot Oirschot het pand aan de Torenstraat 1 (in de volksmond nog steeds het 
`oude kantongerecht' geheten) verlaten en het pand Koestraat 2 eveneens in 
Oirschot betrokken. 
Het Streekarchivariaat Noord Kempenland werd opgericht op 1 november 1961 en 
aanvankelijk verrichtte de streekarchivaris zijn werkzaamheden afwisselend in de 
drie aangesloten gemeenten Oirschot, Best en Veldhoven, terwijl in het voormali-
ge kantongerechtsgebouw een archiefruimte werd ingericht. In 1963 kreeg hij in 
hetzelfde gebouw de beschikking over een kamer, waarin ook enkele gemeentelij-
ke diensten waren ondergebracht. De dienst groeide in de loop der jaren en de 
archieven van de drie deelnemende gemeenten werden in het depot in het kanton-
gerechtsgebouw gecentraliseerd. Nadat de gemeentesecretarie in 1981 het nieuwe 
Oirschotse gemeentehuis in gebruik had genomen, kwam (bijna) het hele gebouw 
aan het streekarchief. Vanaf 1982 werd het Streekarchivariaat Noord Kempenland 
opgeheven en ging de dienst op in het Streekarchief Zuid Oost Brabant. 

Na verloop van jaren was echter de beschikbare ruimte voor de bewaring van de 
archieven opnieuw te klein en de explosieve groei van het aantal bezoekers in de 
jaren tachtig noopte bovendien regelmatig tot allerlei kunstgrepen om die bezoe-
kers een plaats te geven. Twee peilers van de archiefdienst, een goede bewaring 
van de archieven en de dienstverlening kwamen derhalve in het gedrang. 

Inmiddels was er binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven-
Kempenland (waartoe het streekarchief sinds 1989 behoorde) een discussie op 
gang gekomen over al dan niet centraliseren met de hoofdvestiging van de dienst 
in Eindhoven. Nog steeds is hierover geen besluit genomen. Mede vanwege de 
geplande samenvoeging van de gemeenten Oirschot en Oost-West-Middelbeers 
per 1-1-1997 heeft de gemeente Oirschot meer ruimte nodig om de ambtenaren uit 
beide gemeenten te huisvesten. Hiervoor kwam o.a. het gebouw van het streekar-
chief, gelegen naast het gemeentehuis en eigendom van de gemeente, in aanmer-
king. Dit betekende dat het streekarchief de huur van het 'kantongerecht' werd 
opgezegd en op korte termijn naar vervangende huisvesting uitgekeken moest 
worden. 
Deze werd in de Koestraat te Oirschot gevonden. Het voormalige LEBRO-
gebouw, voorheen o.a. een meubeltoonzaal, zou middels enige aanpassingen 
geschikt gemaakt kunnen worden. Nadat een principe-overeenkomst met de eige-
naar was gesloten, stemde in november 1995 ook de Regioraad van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven in met de verhuizing en de daarbij 
horende investeringen om het pand aan te passen. 

Eind februari jl. begonnen de werkzaamheden, terwijl inmiddels ook begonnen 
was met de voorbereiding van de verhuizing van de ca. 700 m' archivalia, boeken, 
restauratieapparatuur en kantoorinventaris. In het archiefdepot kwam ruimte om 
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ca. 1000 m' archivalia op te bergen en in de studiezaal kwamen 20 bezoekers-
plaatsen met een aparte hoek voor de vrijwilligers en een koffiehoek. 

Op 22 april reden de verhuiswagens voor om alles naar de nieuwe lokatie over te 
brengen. In deze week was de studiezaal uiteraard voor het publiek gesloten. De 
verhuizing nam slechts drie dagen in beslag en per 1 mei kon de studiezaal in de 
nieuwe huisvesting voor de bezoekers opengesteld worden. 

Op 30 mei vond de officiele opening plaats. De heer E.G. de Moor, lid van het 
Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en porte-
feuillehouder voor o.a. het Streekarchief, onthulde een fotocollage, waarop de 
lokaties staan afgebeeld, waar de archieven van de gemeenten Best, Oirschot en 
Veldhoven sinds de start van het streekarchivariaat waren ondergebracht. 
Allereerst de respectievelijke gemeentehuizen (situatie 1961), vandaar in de daar-
op volgende jaren naar de Torenstraat 1 en vervolgens naar Koestraat 2. 

Voor het publiek was op zaterdag 1 juni een Open Dag georganiseerd. Ca. 350 
belangstellenden hebben die dag kennis gemaakt met de nieuwe huisvesting. Men 
kon een kijkje nemen in het archiefdepot, er werden demonstraties gegeven in 
archiefrestauratie en een selectie van de archivalia werd ten toongesteld. 
De reacties van met name de bezoekers zijn zeer positief. Ten opzichte van de 
oude lokatie zijn vooral de omstandigheden waarin de archivalia bewaard moeten 
worden en waarin de bezoekers hun onderzoek verrichten sterk verbeterd. Met de 
ingebruikname van het nieuwe pand zijn daarmee de twee grootste knelpunten van 
de oude lokatie opgelost. 

* In Campinia nr. 44, januari 1982 heeft H. Mijland de oprichting van het Streek-
archivariaat Noord Kempenland beschreven. W. Visser ging in datzelfde nummer in op 
de oprichting van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant. 

 

 

E.G. de Moor (rechts) verricht de openingshandeling, geassisteerd door streekarchivaris 
tnr A. Spijkers. (foto P Stawinski) 
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Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot 
(foto J. Suijkerbutjk) 

*** 75 jaar Veldhoven 

`MONUMENTEN IN VELDHOVEN': 
ACHTERGRONDEN EN BIJZONDERHEDEN 

Medio september aanstaande verschijnt een boekwerkje met 25 beschrijvingen 
van onderwerpen, die elk een bepaald aspect van het monumentaal/cultuurhisto-
risch erfgoed van Veldhoven voorstellen, De onderwerpen gaan onder andere over 
gebouwen, grafheuvels, kleine monumenten, natuurlijke monumenten, zandwal-
len, pleinen enz. 
Als een rode draad lopen door de tekst kernachtig samengevatte omschrijvingen 
van wettelijke regels en beleidsdmatige uitgangspunten en doelstellingen die allen 
te maken hebben met de bescherming van en de omgang met monumenten. 
Door gebruik te maken van de plattegrond op de achterflap, is het boekje geschikt 
om zelf een kijkje te nemen bij een object waar uw belangstelling naar uitgaat. Het 
kan ook voor toeristische/recreatieve doeleinden worden aangewend. 
De tekst is opgesteld door Jacq. Bijnen en de schetstekeningen, die het boekje ver-
luchten, zijn van beeldend kunstenaar Gerrit Sol. 

Het boek, formaat 148x210 mm, 80 pagina's, 29 foto's en 18 schetsen, verschijnt 
als deel 7 in de reeks 'Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente 
Veldhoven'. De omslag in full colour, met op de achterzijde een uitvouwbare kaart 
van Veldhoven, waarop aangegeven de plaatsen van de bezienswaardigheden die 
in de tekst worden besproken. Het boekwerkje is verkrijgbaar à f 12,50 bij 
Boekhandel Verhagen, Provincialeweg 64 en City Centrum, Pleintjes 64, te 
Veldhoven. 
Toezending is mogelijk na overmaking van f 17,50 (dit is inclusief f 5,- verzend-
kosten) op giro 728050 t.n.v. Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (o.v.v. 
monumenten). 

Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven, is een reeks arti-
kelen/rapporten rakende de historie en de cultuurhistorie van de gemeente 
Veldhoven. (Registratie: ISSN: 0928-8198;..) (SHEV-reeks II). 
Verschenen: 
nr. 1 Archeologische verkenning van het laatmiddeleeuws kerkgebouw te 

Wintelre. 1989. -20 p.; geïll.; ISSN: 0928-8198;1. 
nr. 2 in minute opgemaakt, is verleden...': Schets over het notariaat in 

Veldhoven van verleden naar heden. 
1991. -8 p.; geïll.; ISSN: 0928-8198;2. 

nr. 3 Veldhoven 70. 
1992. -20 p.; geïll.; ISSN: 0928-8198;3. 

1921/1996 *** 
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II. DE IDENTITEIT VAN OIRSCHOT 

door J. Lijten 

Bij het afscheid van professor H. v.d. Eerenbeemt als hoogleraar aan de K.U.B. 
werd een congres gehouden over geschiedenis en identiteit1). Enkele weken daar-
voor had professor R. Lubbers aan dezelfde universiteit zijn inaugurale rede 
gehouden, waarin hij betoogde, dat de huidige tijd wordt gekenmerkt door 'glo-
balisering', zodat heel de wereld als het ware een groot dorp wordt `global villa-
ge', waarin men alles van elkaar weet en waarin door wederzijdse beïnvloeding 
van culturen steeds meer eenvormigheid optreedt `global culture', wat leidt tot 
oppervlakkigheid en waardoor de afzonderlijke personen en kleinere gemeen-
schappen steeds meer hun eigenheid, identiteit, verliezen2). 
Voor identiteit - of liever identiteitsbesef3) - is het immers belangrijk, dat men zich 
afzet tegen bedreiging van het eigene van buitenaf4). 
In het wereldwijde dorp `global village', waarin wij wonen, gaat men zich juist 
door die globaliteit bedreigd voelen. Het proces van globalisering schept dus pro- 
blemen bij het vinden van de eigen identiteit. Ook in de globaliserende geschied- 
schrijving herkent de mens de geschiedenis van zijn eigen omgeving niet meer, 
zodat de belangstelling voor geschiedenis angstwekkend terugloopt. Naar analo- 
gie van de Annales-school deed professor H. v.d. Eeerenbeemt daarom een beroep 
op het bestuderen van de kleinere entiteiten, omdat men alleen door beperking van 
het werkterrein de lawine van informatie kan beheersen en verwerken, zodat men 
een dieper inzicht krijgt in de ondergrond van historische gebeurtenissen, waar-
door hopelijk de belangstelling zal herlevens). 
Het zal u niet verwonderen, dat wij ons door dit congres gesterkt voelden in onze 
opzet, om ons te concentreren op de geschiedenis van Oirschot. In die geest daar- 
om in dit artikel enkele punten, waarin het identiteitsbesef van Oirschot op een 
duidelijke manier tot uiting komt. Wij vonden in de stof van het congres verschei-
dene aanknopingspunten. 

Het middeleeuwse stedelijke identiteitsbesef toonde zich onder andere in ver-
schillende bouwwerken zoals stadswallen en -poorten, stadhuis met pui en klok-
ketoren (belfort) en stadsklok6). 
Oirschot had natuurlijk geen wallen en poorten. Het heeft zich daar altijd princi-
pieel tegen verzet. Het kon ook niet anders, want het enorm uitgestrekte gebied 
van het bewoonde Oirschot was nooit helemaal te omwallen en een omwalling van 
de kern-alleen zou in oorlogsomstandigheden vijandelijke legers hebben aange-
trokken en daardoor verwoestend geweest zijn voor de bewoning buiten de kern. 
Oirschot was principieel dorp en zette zich af tegen de stad, met name Den Bosch 
en later in mindere mate Eindhoven. Oirschot beschouwde de steden, die ontston-
den toen Oirschot al meer dan duizend jaar agrarisch kerndorp was, als parvenu's 
en uitbuiters. 

nr. 4 De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en histori- 
sche bijzonderheden. 
1993. -66p.; gen; ISSN: 0928-8198;4; ISBN: 90-800104-6-4. 

nr. 5 `De Oude Kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven: een archeologische verken- 
ning. 
1994. -40 p.; geïll.; ISSN 0928-8198;5; ISBN: 90-800104-7-2. 

nr. 6 Veldhoven 50 jaar vrij: 18 september 1944/1994. 
1994. -20 p.; geïll.; ISSN: 0928-8198;6; ISBN 90-800104-8-0. 

nr. 7 Monumenten in Veldhoven: achtergronden en bijzonderheden. 
1996. -80 p.; geïll.; ISSN; 0928-8198;7; ISBN: 90-800104-9-9. 

Bij de bouw echter van het raadhuis in 1513 liet Oirschot duidelijk uitkomen, dat 
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dit gebouw een waardige representatie diende te zijn van de gemeenschap. Het 
moest 'schoen ende verheven' zijn, wat het nog steeds is7).  Reeds jaren had 
Oirschot uigezien naar de mogelijkheid om een raadhuis te bouwen8). Dat de 
opdracht voor de bouw werd gegeven kort na het gereedkomen van de Sint-Petrus-
kerk, wijst er wel op, dat men er erg op stond om met dit bouwwerk te imponeren. 
Oirschot nam daarmee een voorsprong op steden als Eindhoven en Helmond, die 
pas lang daarna een eigen raadhuis bouwden9). 
Bouwkundig onderzoek doet vermoeden, dat de doorgang naar de kerk tussen het 
raadhuis en het daarvoor staande huis zo nauw was, dat men geen pui kon toe-
voegen. Dit zal pas gebeurd zijn, nadat in 1623 dat huis met de andere, op het 
tegenwoordige marktplein staande huizen, was afgebrand. Om toen de pui midden 
voor het raadhuis te krijgen moest de doorgang naar de overwelfde benedenver-
dieping schuin lopenlo). De gemeentelijke afkondigingen, die voordien werden 
gedaan onder de `gebodenlinde', werden van die tijd af, zoals in grotere steden, 
bekend gemaakt vanaf de pui van het raadhuis. 
Een belfort heeft het Oirschotse raadhuis nooit gekend. Wel werd in 1692 een 
klein klokketorentje met daarop een ooievaarsnest geplaatst11), omdat in geval van 
brand dit kleine klokje veel sneller geluid kon worden dan de brandklok, waarvoor 
men meer dan vijftien meter hoog in de kerktoren moest klimmen. 
De majestueuze kerktoren van Oirschot, met zijn oorspronkelijke spits bijna 90 
meter hoog, vervulde echter de rol van de stedelijke belforten. Toen na de bouw 
van koor en dwarsschepen het herstel van het afgebrande kerkschip niet tot een 
goed einde gebracht kon worden, had het dorpsbestuur door een aparte belasting 
de bouw van schip en toren gefinancierd, zodat de toren gelijk de stedelijke bel-
forten als een metafoor van Oirschot beschouwd kon worden12). 
De veelvuldige reparaties aan de toren in de loop der eeuwen waren dan ook vooral 
zaken van het dorpsbestuur. Zo verkreeg Oirschot in 1628 een octrooi van de Raad 
van Brabant, om uit de verkochte gemeyntegronden de wederopbouw van de afge-
brande torenspits te betalen13). In 1755 leende het dorpsbestuur 1800 gulden voor 
`de opbouw van den toren' 14). Ook het gieten en hergieten van de klokken was 
voor rekening van het dorp. Zo werden in de jaren rond 1697 door mr. Alexius 
Julius voor rekening van het dorpsbestuur 4 nieuwe klokken gegoten en 2 kleine 
klokken 'groter gegoten' 15), en sloot Oirschot in 1750 een accoord met Johannes 
Beemer `canongieter en loopemaker te Mechelen' om de grote gebarsten klok te 
vergieten'6). 
Zoals de stedelijke identiteit zich uit in zijn ruimtelijke ordening17) kenmerkt 
Oirschot zich op de eerste plaats door zijn kerk en raadhuis, maar daarnaast heeft 
Oirschot de gelegenheid van grote branden aangegrepen, om in 1566 en 1623 ter 
vervanging van het vrij kleine Vrijthof het grote marktveld te creëren18), dat nog 
steeds als beeld van een gezellige dorpshuiskamer wordt ervaren door duizenden 
toeristen, die er graag op de vele terrasjes neerstrijken. 

Als agrarisch centrum had Oirschot vanouds een weekmarkt, waarschijnlijk reeds 
voor de tijd, dat voor dergelijke markten octrooien werden verleend, want als daar-
over na 1648 moeilijkheden oprijzen, blijkt er in Oirschot noch van een octrooi 
noch van een te betalen cijns voor de weekmarkt iets bekend te zijn en moet 
Oirschot terugvallen op een oud jaarkeurboek en op getuigenverklaringen van 

125 

inwoners van de buurtdorpen om het recht op die vanouds bestaande markt te 
bewijzen. 
Met name bij de verdediging van dit marktrecht heeft Oirschot de tegenwerking 
ondervonden van Den Bosch, dat trachtte om het enige handelscentrum van de 
Meierij te worden. In een brief vanuit Oirschot in 1659 naar zijn agent in Den 
Haag gestuurd, werd dit aldus verwoord: 'Wij geloven seer well dat dye van Den 
Bosch ons tegen syn geweest, dye altyt de gheheele Meierye in't generael ende 
yedere vryheyt ende dorpe in't particulier hebben getracht hun prouffijt te verhin-
deren' 19). 
Ook drie jaarmarkten van Oirschot waren van onbekende ouderdom, want van 
de vier in 1615 gehouden jaarmarkten bestond alleen een octrooi voor de jaar-
markt na Beloken Pasen, dat verleend werd in 1524, welke markt bijna een eeuw 
nadien nog steeds 'de nyeuwe merckt' genoemd werd, zodat de drie andere van 
oudere datum moeten zijne). 
Deze jaarmarkten moeten grote indruk gemaakt hebben op de inwoners van de 
buurtdorpen blijkens een verklaring van oude tot zeer oude inwoners van Vessem 
ten overstaan van hun schepenen in 1615, die getuigen, dat deze jaarmarkten altijd 
vrije jaarmarkten geweest zijn, waar 'op behoirlycke tollen ende andere ongelden' 
allerlei zaken ter markt gebracht werden zoals lynen ende wullen laecken, yser-
werck, schoenen, hoeyen, messen, naelden ende alderhande cramerye soo in 
bedeckte als onbedeckte craemen, oyck alderhande beesten, granen, gaeren, vlas 
ende andere comenschappe'. Verder wordt nog gememoreerd, 'dat dye van 
Shertogenbossche met henne waeren oyck aldaer ghemeynlyck seer sterck pla-
echten te frequenteren, als zy nu oyck noch zyn doende soo well als andere coop-
lieden van buyten als binnen Brabant gesete'. Tevens komt naar voren, dat 
Oirschot een belangrijk agrarisch centrum was in de verklaring, 'dat binnen der 
vryheyt altyt zyn geëxerceert geweest alderhande ambachten als lynen ende wul-
len laecken te weven ende te bereyden, schoen te maecken, cleermaecken, coeper 
te slaen ende alderhande manufactueren ende vettewaryën sonder beleth van 
yemanden' 21). 
Deze jaarmarkten moeten zo druk geweest zijn, dat in de veertiende eeuw moest 
worden uitgeweken naar een paar percelen 'groet mercktstad ende cleyn merckt-
stad gelegen after Willems van Lille, daer die marckt pleget te wesen'22). Zestig 
jaar later was de markt al zo teruggelopen, dat men niet meer naar deze percelen 
hoefde uit te wijken blijkens de notitie bij genoemde percelen 'daer die merckt 
plach te wesen'23). 
Van de weekmarkt, die in de negentiende eeuw erg is teruggelopen, schrijft van 
der Aa in 1846 nog: '... die voorheen zeer beroemd was vanwege de menigte boter, 
welke hier ter markt kwam, wijl Oirschot alleen het privilegie van eene gezworen 
waag plagt te hebben, en al de boter van de omgelegene dorpen hier ter waag 
moest gebragt worden' 24). 

Het meest eigene van een vrijheid is echter haar eigen-recht. Oirschot heeft zich 
steeds zeer zelfbewust gedragen in het handhaven en ontwikkelen van dit eigen-
rechts-systeem en het gedurende vele eeuwen met volle inzet verdedigd en moe-
ten verdedigen. 
Op het gebied van het eigen-recht heersen echter nog hardnekkige misverstanden. 
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Zo spreekt men doorlopend van 'stadsrecht', terwijl 'stad' in Brabant geen juri-
disch maar een militair begrip is. Steden worden doorgaans wel genoemd vóór 
vrijheden, maar dat is niet omdat zij een hoger rechtssysteem hebben maar van-
wege hun militaire en economische belangrijkheid. Wanneer de hertog het recht 
van Den Bosch verleent aan Oisterwijk, Eindhoven, Sint-Oedenrode en Waalwijk, 
spreekt hij dan ook nergens over 'stadsrecht' maar steeds over 'vrijheid' en 'vrij-
heidsreche25). Het is toch van de gekke, dat historici van vele eeuwen later beter 
menen te weten, wat de hertog doet, dan hijzelf. 
Bovendien wordt telkens gesuggereerd, dat vrijheidsrecht dat door de hertog ver-
leend wordt, hoger zou staan dan eigen-ontwikkeld vrijheidsrecht, dat niet geleend 
hoefde te worden. Het is natuurlijk juist andersom. Dorpen en steden die vrij snel 
uitbreidden, konden hun rechtssysteem niet snel genoeg ontwikkelen en vroegen 
daarom een meer ontwikkeld rechtssysteem te mogen overnemen, dat zich dan 
overigens op eigen wijze verder ontwikkelde. 
Oirschot had zeer vroeg, vóór de andere plaatsen van de Meierij, een hoogont-
wikkeld rechtssysteem, zoals blijkt uit de redactie van het gewoonterecht van 3 
februari 1283, waarin een successierecht geformuleerd wordt, dat beter beant-
woordt aan het gevoel voor billijkheid dan het huidge Nederlandse successie-
recht26). 
Wij moeten daarbij bedenken, dat gewoonterecht slechts werd opgeschreven, wan-
neer bijzondere omstandigheden dat wenselijk maakten of wanneer daar uitdruk-
kelijk om gevraagd werd. Zo zijn er door de Oirschotse schepenen, met name over 
het erfrecht, meerdere uitspraken gedaan op verzoek van inwoners27). 
Daarentegen hebben we nooit enige optekening gevonden van het Oirschotse 
zoenrecht, hoewel er over de periode 1463 - 1639 toch 115 zoen-accoorden 
wegens doodslag bewaard zijn gebleven28). 

Benoeming van schepenen 
Vele malen werd gewoonterecht schriftelijk vastgelegd, nadat er moeilijkheden 
waren ontstaan. Zo was het tot ver in de veertiende eeuw gewoonte, dat de aftre-
dende schepenen zichzelf lieten herbenoemen. Daarover ontstonden blijkbaar 
bezwaren bij personen in de subtop, die ook voor het schepenambt in aanmerking 
meenden te komen. De zaak werd geregeld bij akte van hertogin Johanna in 
137829). De regeling in de akte van de hertogin zal echter niet volledig zijn. Daarin 
wordt alleen gezegd, dat de aftredende schepenen de nieuwe voorstellen en zelf in 
het opvolgende jaar gezworenen zullen zijn. Uit de feitelijke gang van zaken 
nadien blijkt echter, dat de afgetreden schepenen ook in het tweede volgende jaar 
niet herbenoemd werden maar de functie van raadslieden vervulden. Ook blijkt uit 
de latere praktijk, dat de voordracht door de aftredende schepenen voor de 
kwartierschout bindend was. Wij concluderen daarom, dat Oirschot de zaak zelf 
geregeld had en enkel pro forma de afspraak in de akte van hertogin Johanna -
gedeeltelijk - had laten vastleggen30). 
Er is o.a een geval bekend, waarin de kwartierschout in 1630 een der voorgedra-
gen schepenen niet wilde benoemen. Oirschot ging hiertegen in beroep bij de 
Raad van Brabant, waar de kwartierschout in het ongelijk werd gesteld31). 
In tegenstelling tot Den Bosch en andere plaatsen in de Meierij, waar de schepe-
nen op- en aftraden per 1 oktober, zijn de Oirschotse schepenen tot 1540 benoemd 
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en beëdigd op Kerstavond (24 december), terwijl zij in afwijking van de Meierij 
ook Kerststijl gebruikten. Vanaf 1540 had de benoeming en beëdiging plaats op 
Oudejaarsdag, vermoedelijk in onderling afspraak met de schout. We vonden deze 
overgang aldus aangetekend: `Opten jairsavont in profesto Circumcisionis Domini 
nostri anno veertich is dit prothocolle begonnen ende opten zelven avont omtrent 
den middaige zijn tot scepenen geordineert, dewelck men altijt tot nu toe opten 
Korsavont plach te ordineren ... (volgen de namen der schepenen)'32). 
Noch met de hertog noch met de plaatselijke halfheer zijn daarover bijzondere 
moeilijkheden geweest, ook niet in de tijd dat de plaatselijke halfheer tevens de 
hertogelijke helft der heerlijkheid in pand had - van 1559 tot 1618 - behalve met 
Hendrik II, 1587 - 1591, en na 1607 met Floris. 
Hendrik II van Merode was zelfs in de ogen van zijn eigen zuster een psychopaat. 
Na de dood van zijn broer, Ricalt VI, meende hij als despoot te kunnen optreden. 
Naar aanleiding daarvan heeft Oirschot vele aspecten van zijn gewoonterecht in 
meerdere akten laten vastleggen33). 
Herman Stockelmans en Everaerd in't Ekerschot, door de regenten daartoe aan-
gewezen, begaven zich naar 's-Hertogenbosch, waar zij ten overstaan van de sche-
penen dier stad zes inwoners van Den Bosch, die in Oirschot waren geboren, daar 
lang gewoond hadden en goed op de hoogte waren van de gebruiken aldaar - onder 
wie twee oud-schepenen, een oud-achtman en een oud-vorster - een reeks interro-
gatoriën voorlegden, die zij `by manieren van turbe ende collegiegewijse' onder 
ede beantwoordden, hetgeen werd vastgelegd in een Bossche schepenakte d.d. 
1589.06.1434). 
Dezelfde interrogatoriën werden door hen voorgelegd aan vijf bejaarde regenten 
en oud-regenten in Oirschot en de beantwoording `by manieren van turbe ende 
collegiegewyse' onder de eed, die zij bij de aanvaarding van hun functie hadden 
afgelegd, werd opgetekend in een Oirschotse schepenakte d.d. 1589.07.0335). 
Naast de beantwoording van de gestelde vragen werden door enkele oud-regenten 
nog tekenende bijzonderheden toegevoegd. Zo verklaarde Nicolaas Jan Goossens, 
schepen en president-schepen vanaf 1560, dat jonker Charles van Vlierden als 
schout van de (alleen-)heer twee- of drieëntwintig jaar geleden enige nieuwe sche-
penen heeft willen presenteren 'nae den appetyt van den heere van Oirschot en den 
zijnen', wat door de aftredende schepenen werd geweigerd, en dat hij de door hen 
voorgedragen personen ook heeft beëdigd en verder 'wel gehoort hebbende, dat 
oude liede alhier onder eedt wesende dicwils verclaert hebben ende begeert, dat 
men doch de oude costuymen van Oirschot ende heircomen soude onderhouden 
ende welle bewaeren, want de stadt van Den Bossche gaeffer een tonne schats 
omme, dat sy alsulcken privilegiën ende gerechticheyt waere hebbende als de 
vryheyt van Oirschot'. 
Peter Henrickszoon van den Schoot, sedert 1547 tot dan om beurten schepen, 
gezworene en raadsman, verklaarde, dat `joncker Charles van Vlierden, schouteth 
tot Oirschot, over sekere geleden jaeren onbegrepen de drye stoelen, kerck- ende 
heyligegeestmeesteren der voorscreven vryheyt ten huyse Aert Peters de Cort 
heeft doen vergaederen, versueckende diverse breucken ende penen in't jaerkeur-
boeck voorscreven gestelt ende geordineert, vermeerdert te hebben, ende dat die 
voorscreven drye stoelen, kerck- ende heyligegeestmeesteren den selven schout-
eth te dier tyt uuyt henne vergaederinghe hebben doen vertrecken ende daernae 
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alle syne petitiën ende aengeven eendrachtelyck affgeslaegen, henlieden refere-
rende ende houdende nae den inhoudt van den jaerkeurboeck voorscreven ende 
den penen by henlieden ende henne voorsaeten onder denselven eedt geweest 
synde daerinne geordineert, waeromme de voorscreven van Vlierden veel ende 
dicwils daertegen murmureerden, hem vermetende anders daertegens te doen oft 
willen coemen, dan heeft ter contrariën nyet gecomen oft geweten, maer hem 
tevreden moeten houden metten ouden gestelden penen in den jaerkeurboeck 
voorscreven begrepen'. 
Beide turbeverklaringen werden voorgelegd aan de Raad van Brabant te Brussel, 
om daarop hun zienswijze te geven aan de hand van 11 daarover gestelde vragen. 
Het antwoord is gedateerd 1589.10.3036). 
Wij vatten de zienswijze van de Raad van Brabant op deze 11 vragen voor u 
samen: 
1. De aftredende schepenen dragen hun opvolgers voor, die de heer zonder ver-

andering heeft te beëdigen. 
2. De regenten beslissen over inkomsten en uitgaven van de gemeenschap en 

horen de rekeningen af. De heer heeft daarbij niet meer inspraak dan een ande-
re inwoner. 

3. De regenten stellen de keuren en boeten vast. 
4. De heer kan geen keuren vaststellen op eigen gezag en geen boeten innen zon-

der vonnis van schepenen. 
5. De heer kan niemand vrijstellen van het betalen van belasting. 
6. De heer moet belasting betalen gelijk andere inwoners. 
7. De heer mag de gemeente geen lasten opleggen op eigen gezag. 
8. De heer mag geschikte officieren en dienaars aanstellen, maar de gemeente 

mag in beroep gaan, als hij ongeschikte zou aanstellen. 
9. De heer mag zijn schout en vorsters niet verbieden om besluiten en vonnissen 

van de schepenen uit te voeren. 
10. De heer moet de gewone rechtsdagen onderhouden. 
11. Op basis van deze turbeverklaringen kan men bevestiging van het gewoonte-

recht verkrijgen. 

Toch begaven de twee aangewezenen zich nog naar Eindhoven, waar zij ten over-
staan van de schepenen dier stad drie personen ondervroegen aangaande de benoe-
ming der schepenen in Oirschot. Het waren Aert Wernaerts van der Straten (58), 
die dertig jaar lang regent geweest was in Oirschot en nu luitenant-drossaard van 
Cranendonk en Eindhoven, Adam Quackelaer (77), die 28 jaar stadhouder geweest 
was van kwartierschout jonker Johan Coenen en secretaris van Eersel, en Willem 
Henrick Gevaerts van Ostayen (48), vroeger schepen en H.Geestmeester in 
Oirschot en nu schepen in Vessem, wiens vader en grootvader ook schepen in 
Oirschot geweest waren. Hun verklaring d.d. 1589.12.16 komt geheel overeen met 
de voorgaande37). 

Ook de zuster van Hendrik II, Maria van Merode, die in het winterseizoen dikwijls 
in Den Bosch verbleef, zal benaderd zijn om een verklaring over het Oirschotse 
gewoonterecht. De akte voor schepenen van 's-Hertogenbosch d.d. 1590.02.21 
met het stadszegel ad legata formuleert de verklaring als van haarzelf uitgaande. 
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In de akte wordt echter uitdrukkelijk verwezen naar de verklaring d.d. 1589.06.14, 
waarvan ook meerdere passages letterlijk zijn overgenomen. Wij menen daarom, 
dat Maria van Merode benaderd is van Oirschotse zijde, maar dat men dit beleefd-
heidshalve ten opzichte van een persoon, die deel had in het heerlijkheidsrecht van 
Oirschot, niet heeft vermeld. Aan het einde van haar verklaring, die dezelfde 
inhoud heeft als de eerder besprokene, belooft Maria uit naam van haarzelf en haar 
opvolgers dit gewoonterecht van Oirschot altijd te zullen respecteren38). 

Hendrik II van Merode stierf in 1591 en werd opgevolgd door Maria, enig overle-
vend kind van Ricalt V. Zij was zeer geliefd in Oirschot en veroorzaakte geen 
moeilijkheden. Dat werd anders, toen zij trouwde met Floris van Merode-
Rummen, die na haar vroege dood in 1607 opvolgde en het Oirschot zo moeilijk 
maakte, dat men de enorme som van 6000 gulden bijeenbracht, zodat de hertog in 
1614 zijn verpande helft van de heerlijkheid kon lossen39). 

Oirschot te hoofde 
Gemakshalve gaat men er dikwijls vanuit, dat alle plaatsen in de Meierij te hoof-
de gingen in 's-Hertogenbosch. Voor Oirschot gold dit echter niet. D.d. 1386.12.05 
bevestigde hertogin Johanna het Oirschotse gewoonterecht om in geval van onze-
kerheid van het gewoonterecht raad te vragen aan de mannen van het leenhof van 
Kempenland, die woonden binnen Oirschot of in het kwartier40). 
Deze uitspraak wordt wel foutief uitgelegd, alsof het leenhof van Kempenland als 
instituut hoofd zou zijn van Oirschot. Het instituut wordt echter niet genoemd 
maar de leenmannen die binnen Oirschot of althans binnen Kempenland wonen. 
Het is heel begrijpelijk, dat in de tijd, dat lenen nog erg talrijk en belangrijk waren, 
de leenmannen goed op de hoogte waren van het gewoonterecht. Daarom waren 
de Oirschotse schepenen gewoon om in twijfelachtige gevallen te overleggen met 
de Oirschotse leenmannen (gelyck sy tot hertoe gedaen hebben). Daar het belang 
van lenen en de bijeenkomsten van leenmannen spoedig terugliepen, is deze raad-
pleging nadien in onbruik geraakt en wendden de Oirschotse schepenen zich tot 
de Raad van Brabant als hun 'immediaet over-hooft'. In de redactie van de 
Oirschotse costuymen, zoals die in 1607 en blijkens de inleiding ook reeds in 1570 
en blijkens de redactie ook reeds in 1547 is opgezonden en gepubliceerd in 
Christyn, wordt dit aldus samengevat41): 
`Ten lesten de voorschreven processen ende ghewesen vonnissen aengaende, soo 
moghen die voorsz. ghecondemneerde parthyen daervan appelleren aen den Raede 
van Brabandt, alwaer schepenen ende inghesetenen van Oirschot ter appellatien 
zijn staende, ghelijck dat over memorie van menschen is gheplooghen gheweest, 
den oirspronck ende redenen van dien ghenomen zijnde uyt den Privilegie der 
Vryheydt van Oirschot by Hoogh-loffelijcker memorie Hertoghinne Johanna den 
inghesetenen der voorschreven Vryheyt den vijfden December in den jaere dertien 
hondert seven ende tachtentich (fout voor 1386) verleent, daer d' inghesetenen 
voorsz. hen hooft is gheordineert Mannen van Leen woonachtich aldaer oft in den 
Ambacht van Kempe-landt, in plaetse van welcken, aensiende de slechticheyt 
ende onervarentheydt der selver Leen-mannen mitsgaders de groote ende excessi-
ve costen oft oncosten der partyen daeruyt spruytende, is van over hondert jaeren 
ende meer den Raed van Brabandt ghesurrogeert gheweest, ende alnoch dagelijcx 
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voor het immediaet over-hooft van de vryheyt van Oirschot wordt gehouden, ghe-
lijck dat by der rollen ende Registers van den voorsz. Raede oock soude moghen 
blijcken'. 
Oirschot heeft op dit punt veel moeilijkheden gehad met Den Bosch, dat hard-
nekkig heeft getracht zich als hoofdbank van Oirschot voor te doen, vooral door 
`beschrijfbrieven', waardoor het trachtte zaken die in Oirschot aanhangig waren, 
naar de Bossche schepenbank te roepen. Oirschot wendde zich dan tot de Raad 
van Brabant, waar deze Bossche beschrijfbrieven gecasseerd werden42).  De 
Bossche schepenen hadden in 1619 wel verklaard zich neer te leggen bij de cas-
satie van hun beschrijfbrieven in zake Oirschot43), maar dat waren ze blijkbaar 
gauw vergeten. Wel had 's-Hertogenbosch het recht om te oordelen over zaken, die 
in akten voor de Bossche schepenbank gepasseerd waren. Dit recht had Den 
Bosch niet als hoofdbank maar als privilege van de schepenbank als zodanig. 
Beide rechten worden wel vermeld onder de ene noemer van 'het recht van inge-
bod', maar het waren verschillende zaken. 

Ook Eindhoven meende het recht van ingebod te hebben in Peel- en Kempenland. 
Blijkens een verklaring van 1427 gold dit echter niet voor Oirschot44). We vonden 
na die datum ook geen kwesties over deze zaak met Eindhoven. 

Oirschot hoofdplaats van Kempenland 
Blijkens de reeds aangehaald oorkonde van hertogin Johanna d.d. 1386.12.05 ver-
gaderde het leenhof van Kempenland `aen den torne' te Oirschot. 
Van het kwartier Kempenland is nauwelijks archief bewaard van vóór het einde 
van de zestiende eeuw. Nu is door Grammaye in 1610 beweerd, dat Oerle de 
hoofdplaats was van Kempenland, voor welke bewering het enige motief kan zijn, 
dat de kwartiersvergadering meestal gehouden werd in Oerle, omdat Oirschot 
excentrisch gelegen was. Deze bewering is door weinig-kritische historici klakke-
loos nageschreven, wat gezien de baarlijke nonsens die Grammaye verder over 
Oerle te berde brengt en zijn ongunstige reputatie totaal onbegrijpelijk is45). 
Tegenover Grammaye staan serieuze auteurs. Zo schrijft mr. Caspar van Breugel 
in 1794 over Oirschot: 'Deze heerlijkheid, hoofdplaats van het kwartier'46). Ook 
van der Aa noemt Oirschot hoofdplaats van het kwartier47). 
Enkele argumenten uit de archieven. In 1634 stuurde hoog- en kwartierschout 
Bergaigne de in het kwartier te publiceren plakkaten 'Aken het quartyer van 
Kempenlandt te adresseren aen de regeerders tot Oirschot'48). Tussen 1655 en 
1680 werden meerdere brieven van hogerhand gericht 'Aan de regeerders van 
Kempenland tot Oirschot'49). In 1687 werd in een verklaring omtrent de jaar- en 
weekmarkten ten verzoeke van Tilburg gesproken over Oirschot 'als synde de 
voornaemste vryheyt des quartiers van Kempelant'50). Toen in 1729 besloten werd 
om de kwartiertaux om beurten te laten ophalen door de diverse plaatsen, appoin-
teerde de Raad van Brabant om als eerste `aen de regenten van Oirschot, als ordi-
naris d'eerste in rangorde synde, d'insamelinge van den kwartiertaux aen te beve-
len'51). In 1747 moesten pioniers vanuit Kempenland gaan werken aan de verster-
king van Willemstad en bleek zowel de kwartierschout als zijn stadhouder afwe-
zig te zijn. Daarom werd door de regenten van Oirschot 'als hoofdplaats van het 
kwartier' Jan Baptist de Metser als 'conducteur' van die pioniers aangesteld52). In 
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1766 werd in Oirschot het Ambrosiusgilde opgericht door `inwoonende borgers 
der Vrije Heerlijkheid Oirschot, Hoofdplaats van het quartier van Kempeland, 
Meijerije van Den Bosch'53). 
Doordat er vrij veel administratief werk was, had Oirschot meestal heel bekwame 
secretarissen, die dan ook vanaf ca. 1500 (en vermoedelijk ook voordien) tot 1707 
griffier van het kwartier waren, behalve wanneer er, zoals van 1601 tot 1604 door 
toedoen van Floris van Merode, een onbekwame secretaris was. Vele secretarissen 
van Oirschot waren ook secretaris van de vergadering der vier kwartieren, die 
meestal in Oirschot, soms in Boxtel en een enkele keer in Sint-Oedenrode of 
elders werd gehouden, ondanks het feit, dat 's-Hertogenbosch in het stadhuis daar-
voor 'de plattelandskamer' bedoeld had. 

Conclusie 
Uit het aangehaalde is te concluderen, dat Oirschot vanouds - reeds vóór het ont-
staan van steden - een agrarisch centrum geweest is. Dit zal in het omliggende 
platteland geen moeilijkheden gegeven hebben. De later ontstane steden, zoals 's-
Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond, die van de Brabantse hertogen gemakke-
lijk privileges verkregen, omdat zij als militaire steunpunten van groot belang 
waren voor hun uitbreidingspolitiek, trachtten zoveel mogelijk economische en 
bestuurlijke centra te worden met uitsluiting van de oude agrarische centra. Dit 
wekte natuurlijk verzet bij die oude centra en met name bij het grootste van deze, 
Oirschot. 
Zoals reeds gememoreerd is, werkt dit afzetten tegen een bedreiging van het eige-
ne van buiten af bevorderend voor het ontstaan van een uitgesproken identiteits-
besef54). 
Dit is te constateren in de brief vanuit Oirschot in 165955), de uitspraak van 
Nicolaas Jan Goossens in 158956) en ook in de opdracht van het kapittel aan Jan 
Borchmans in 1508 tot het maken van het koorgestoelte, dat 'in alle werck beter, 
proberder ende netter dan dat ten Bosch is' moest worden57). 
Oirschot is zich in de loop der eeuwen steeds bewust geweest van deze eigen iden-
titeit en ook nu nog is iets daarvan te proeven in de mentaliteit van oude 
Oirschotse mensen. 

BIJLAGE 

1589.10.30 Brussel 

Antwoord van de Raad van Brabant te Brussel op 11 vragen naar aanleiding van 
twee turbeverklaringen omtrent het Oirschotse gewoonterecht. 

Afschrift in het Register van Dooren-van Baar, blz. 296 - 299. 

Memorie om te beraden op seeckere poincten hiernae volgende der vryheyt van 
Oirschot concernerende. 

In den yersten te doen visiteeren ende examineeren de certificatiën by maniere van 
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turbe tot 's-Hertogenbossche ende tot Oirschot geleyt aengaende de policie der 
vryheyt van Oirschot ende in't besonder op't punct van die schepenen aldaer te 
stellen, waeraff die costuyme is geweest over menschen gedencken nae luyt der 
voirscreven certificatiën, d'welck men hout te syn een previlegie van Oirschot, 
met 't bescheet van dien door dele inlansche oirlogen, rovinge ende uuytplonde-
ringe is verduystert ende in't ongereede gecomen met allen anderen bescheeden, 
carten ende privilegiën ofte 't meestendeel van dien der voirscreven vryheyt aen-
gaende, die in een gemeyn comme bewaert worden ende by den vyanden in voor-
leden jaren is opgeslagen ende in generaele plonderinge berooft geweest zynde, 
daervan alleenlyck gecouvreert enige onnutte papieren, alle welcke certificatiën 
ende ander hierby gevoechde bescheeden oft copyën uuyt den weleken de naevol-
gende queriteurs syn genomen. 
Ierst wel geëxamineert mitsgaders geconsidereert die gemeyne costuyme ende 
policye van Oirschot ende den gemeynen lande van Brabant, so wort gevraecht 
van puncten hiernae volgende. 

Quaeritur 

1. In den iersten off die seven affgaende schepenen ende hen officie bedient heb- 
bende niet en vermeugen zeven ander te nomineeren ende presenteren ten 
behoirlycken tyde, die bequaem syn voor den toecomenden jaere als schepe-
nen te dienen ende dat den heer deselve heeft te eeden sonder daerinne yeman-
den te mogen stellen oft veranderen buyten raet ende consent van de voorga-
ende affgegaen schepenen nae uuytwysen der certificatiën voirscreven. 

2. Item wordt gevraecht off die magistraet ende andere overheyt der vorscreven 
vryheyt van den ontfanck ende uuytgeven des gemeynts penningen niet en 
hebben te ordineeren ende te disponeren, gelyck sy vanouts altyt gedaen heb-
ben, daervan te eysschen rekeninge ende bewys et reliqua ende deselve reke-
ninge te mogen debatteeren ende sluyten, sonder dat den heer daer ennich voir-
der spreecken in is hebbende dan een particulier ende uuyt syn authoriteyt niet 
en vermach deselve rekening approberen of reiiciëeren. 

3. Item wort gevraecht off die voorscreven overicheyt alnoch oock niet en ver-
mach na ouder costuymen keuren, breucken en peenen te stellen naer uuytwy-
sen den jaerkeurboeck ende andere bescheden van over menschen gedencken 
onverbreeckelyck onderhouden. 

4. Item wordt gevraecht off die heer ennige keuren oft breucken uuyt syn eygen 
autoriteyt soude vermeugen te stellen ende deselve sonder acte oft vonnisse 
opten ingesetenen executeeren. 

5. Item oft die voirscreven heer vermach buyten wil ende consent van den voirs-
creven gemeynte ende haere magistraet oft overheyt yemanden bevryden ende 
executeeren van des gemeynts commeren, beden, contributiën ende andere las-
ten. 
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6. Item oft die heer selver van die voirscreven lasten exemt soude syn. 

7. Item oft die heer der gemeynten ennige lasten uuyt syn autoriteyt mach eys-
schen ende opleggen. 

8. Item oft die heer ennige offichiers oft dienaers in der gemeynten mach stellen, 
daermede die gemeynte niet te vreeden en is ofte daertegen ennige reprochen 
hebben. 

9. Item oft die heer syn officiers ende andere dienaers van der justiciën als vor-
sters mach interdiceren, verbieden ende beletten egeen executie te doen van 's 
geens die schepenen eendrechtelyck hebben gedecreteert, het sy by maniere 
van justicie oft andersins by ordinantie van policye. 

10. Item oft die heer niet schuldich ende gehouden en is syn ordinaris genechtda-
gen oft dingdaegen te houden sonder intermissie, so verre egeen merckelyck 
beleth gedaen en wort om expeditie van justicie te doen. 

11. Oft men opte gemeyne oude costuyme, daeraff in turbe genoch beleyt is, niet 
en behoeft maintenue. 

Ad 1. Gesien by ons, hier ondergeschreven, die memorie ende vrage hierboven 
gestelt, dunct dat presupponerende d'oude possessie volgende de certificatie in 
den selven queritur geruert ende by ons gesien, dat die zeven affgaende schepenen 
hen officie voldaen hebbende wel vermoegen zeven andere te nomineeren ende 
presenteeren ten behoirlycken tyde, die bequaem syn voor den toecomenden jaer 
als schepenen te dienen ende dat die heere dieselve heeft te eeden sonder daerin-
ne yemant te mogen stellen oft veranderen buyten raet ende consent van de voor-
gaende affgaende schepenen, waertoe dat sal dienen die oude immemoriael pos-
sessie in plaetse van privilegie, so verre d'oude previlegiën in geschrifte niet en 
syn recouverabel. 

Ad 2. Aengesien den tweeden queritur dunct dat die magistraet ende overicheyt 
van Oirschot mogen ordineeren ende disponeeren van de gemeyne penningen der 
gemeynten aengaende volgende het oude hercomen ende dat die rekeninge daeraff 
behoirt gedaen te worden voor deselve, sonder dat die heere dieselve mach doen 
doen voor hem oft deselve uut syne autoriteyt mach approbeeren oft reiiciëren. 

Ad 3. Aengaende den Men queritur dunct, sonder zwaricheyt is dat de overicheyt 
nae oude costuyme wel vermach keuren, breucken ende penen te stellen naer 
uutwysen der jaerkeurboecken. 

Ad 4. Aengaende den vierden queritur dunct, dat die heeren geen keuren oft breuc-
ken alleen uut syn eygen autoriteyt en mach stellen ende deselve sonder acte oft 
vonnisse op d' ingesetenen t'executeren. 

Ad 5 en 6. Aengaende den V en VI queritur dunct, dat de heere niemant van de 
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gemeynte en kan bevryën oft executeeren van den gemeynen commer, beden, con-
tributiën ende andere lasten, noch oick selve daeraff en is exemt, so men verstaet, 
dat die heeren altyt beden hebben gegeven. 

Ad 7. Aengaende den VIIen is notoir, dat die heere der gemeynten geenen last uuyt 
syne eygen autoriteyt en mach eysschen noch oick opleggen. 

Ad 8. Aengaende den Villen dunct, dat de heere mach stellen offichiers ende die-
naers naer oude gewoonte, behalve dat die gemeynte hem soude mogen beclagen, 
indien hy ennige aanstelde niet idone. 

Ad 9. Aengaende den negensten dunct, dat die heere syn offichiers ende dienaers 
niet en mach verbieden oft beletten executie te doen van 't gene die schepenen 
eendrachtelyck hebben gedecreteert 't sy by maniere van justicie oft andersins. 

Ad 10. Aengaende den Xen dunct, dat die heere schuldich ende gehouden is die 
ordinarisse genechtdagen oft dingdagen te onderhouden sonder intermissie, ten 
waer door ennich merckelyck opstakle. 

Ad 11. Aengaende den eften oft lesten queritur dunct, dat men op die oude cos-
tuymen soude mogen impetreeren provisie, die soude syn van gelycken oft meer-
der effect als provisie van maintenue ende dat al onder correctie. 

Aldus geadviseer(t) binnen der stat van Bruesselle den XXXe octobris anno 15c 
negen ende tachtentich. 
Ende is onderteeckent: Henricus Loets 

Kinschot. 
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*** 75 jaar Veldhoven 1921/1996 *** 

III. HET VERZET EN DE BINNENLANDSE 
STRIJDKRACHTEN IN VELDHOVEN 

BIJ DE BEVRIJDING, SEPTEMBER 1944 

door prof.ir. A.J• Pekelharing 

(vervolg) 

Nederlandse spionnen? 
Terug naar de avond van de 18e september. Verschillende eenheden, waaronder 
veel Schotten (infanterie) en enkele staforganen, kwamen het dorp binnen. Onder 
hen bevond zich een zgn. town-major, een soort burgemeester voor alles wat mili-
tair was (een "Orskommandant"), met een kleine staf. Zij zorgden voor slaap-
plaatsen, onder meer in enkele sigarenfabrieken waar veel ruimten leeg stonden, 
door gebrek aan tabak. Op de koude vloeren werden vloertjes van vorm-planken 
gelegd. 
In een café streek een post van de militaire politie neer. In overleg met Ten Dijck 
ging ik bij al deze instanties langs om kennis te maken en onze diensten aan te bie-
den. De militaire politie wilde van alles weten over de bezetting, de NSB, de PAN, 
enzovoort. Ondertussen kreeg ik wat te eten, waar ik erg aan toe was. Ik maakte 
kennis met hun heerlijke "biscuits" (voedzame lekkere droge koekjes) en ik at het 
eerste wittebrood sinds jaren. Zij vertelden, dat ze maanden van die koekjes 
geleefd hadden in de woestijn, zodat ze ze niet meer konden zien! Ze aten ze niet 
meer, tenzij ze bijna doodgingen van de honger. Wel werden ze nog steeds in grote 
hoeveelheden aangevoerd en "for dogs and liberated people only" gebruikt. Ik 
nam een heel blik mee voor thuis! 
Daarna bezocht ik de Intelligence Unit, ook belast met "field-security", de bevei-
liging tegen spionage. Captain Cowe, de commandant riep mijn hulp in voor het 
verhoor van twee verdachte jonge mannen, jongens eigenlijk nog. Ze hadden maar 
één tolk die Nederlands sprak en hij wilde ze parallel maar apart verhoren om hun 
verhalen te vergelijken. 
Ik begreep, dat het een Duitse tactiek was om onschuldig ogende mensen, vaak 
jongens, dwars door een corridor te sturen om van hen te horen wat ze gezien had-
den. Deze jongens kwamen niet uit de streek en zwierven zonder onderdak rond. 
Captain Cow en ik zaten in één kamertje en de tolk had de ander in een andere 
kamer. 
Op Cow's verzoek vroeg ik de jongen ons in te lichten over de route van huis tot 
hier. De jongen beweerde, dat ze uit Den Haag via Rotterdam, Dordrecht en Breda 
naar Zeelst gefietst waren "om wat van de oorlog te zien". Cow vroeg aan mij:" 
Ken je iets van die route? Probeer dan uit te vinden of hij daar inderdaad langs is 
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gekomen". Ik nam Dordrecht, waar ze de brug over de Merwede-Dordtsche Kil 
gepasseerd moesten zijn. Daarnaast ligt de spoorbrug, waarop de Duitsers een 
enorm fort met luchtafweer hadden gebouwd. 
Ik vroeg aan de jongen: "Toen jullie de verkeersbrug overgingen, heb je rechts 
daarnaast de spoorbrug gezien?" 
"Ja" antwoorde hij. 
"Wat zag je daar bovenop?" 
"Daar heb ik niet zo op gelet". 
"Heb je de spoorbrug wel gezien?" 
"Ja zeker!" 
"Weet je zeker dat die rechts van je lag?" 
"Ja zeker!" 
Aangezien de spoorbrug aan de noordkant, dus links ligt en de luchtafweer op de 
brug niet over het hoofd gezien kon worden, dacht ik dat hij zat te liegen. Bij de 
Moerdijk herhaalde ik het spel en weer sloeg hij de plank mis. Ik meldde mijn 
bevindingen aan Cow. Die ging naar de andere kamer, waar zijn vriendje een route 
beschreven had. Wel van Den Haag over Dordrecht, maar in Brabant wat anders. 
Cow kwam terug en zei doodkalm: "Zeg maar tegen de jongen, dat hij van spio-
nage verdacht wordt, omdat hij liegt en dat hij morgenochtend om zes uur wordt 
doodgeschoten. Vraag hem of hij vannacht nog bezoek van een dominee of pas-
toor wil hebben om voor zijn ziel te bidden." 
Verstijfd van schrik bracht ik de boodschap over, waarop de jongen in huilen uit-
barstte. Na enige tijd kwam er snotterend en met horten en stoten een heel ander 
verhaal: ze waren van huis weggelopen uit Moergestel of zo en durfden niet terug. 
Ditmaal klopten de verhalen wel en ze werden in de enige cel die Zeelst rijk was 
opgesloten tot de ochtend en toen, na een ontbijt, naar huis gestuurd. Hoe ze het 
nog door de Duitsers bezette Moergestel konden bereiken, vroeg niemand zich af; 
het werd pas ruim een maand later bevrijd.') 

Het werd laat in de avond. Ik ging Ten Dijck rapport uitbrengen. Daarna moest ik 
nog verschillende bezoeken afleggen: de town-major, de staf van een transportko-
lonne die aangekomen was, een noodhospitaal in het klooster en een verken-
ningseenheid die de volgende morgen poolshoogte zou gaan nemen in Oerle, waar 
zich nog Duitse artillerie zou bevinden. De commandant van de pantserwagen 
vroeg me mee te gaan als tolk. Dat beloofde ik hem. 
Ik was op! Wat een dag! Was het inderdaad nog maar 20 uur geleden, dat ik bij het 
bosje de jeep had gehaald? Bij Ten Dijck zaten een stel Nederlandse officieren in 
Engelse uniformen van het Militair Gezag. Een joodse officier ging tekeer tegen 
Ten Dijk, omdat de Nederlanders oogluikend toegekeken hadden hoe de joden 
naar de Duitse gaskamers werden afgevoerd. Ten Dijck zei, dat dat pas sinds kort 
tot ons was doorgedrongen, toen het drama al lang achter de rug was. "En", zo 
voegde hij eraan toe, "ook al hadden wij het eerder geweten, dan nog hadden wij 
er niets aan kunnen doen; veel joden zijn met levensgevaar verstopt"' enz. Wat hij 
ook zei, de man bleef tekeer gaan. Ik dacht dat Ten Dijck, die ik nog nooit kwaad 
had gezien, de officier zijn huis uit zou slaan. Gelukkig kwamen de andere MG-
officieren te hulp en kalmeerden de man. Tot overmaat van ramp bleek Ten Dijck 
het hele gezelschap onderdak te hebben aangeboden in zijn huiskamer en eetka- 
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mer (de Canadezen waren er ook nog!). 
Ten Dijck ging nog even naar de nachtwacht in Café Scheepers en naar de gevan-
genis in de school. 
Gelukkig reed er net een jongen op een kleine motorfiets door het dorp. Dat was 
streng verboden, omdat alle benzine van de Engelsen kwam, die zelf te weinig 
aanvoer hadden. Bovendien had hij geen rijbewijs. De motor werd in beslag geno-
men en heeft mij tot april 1945 goede diensten bewezen. 
Ik ging slapen en moest de volgende morgen vroeg op. Het was een prettig voor-
uitzicht, dat ik me dan niet door het luik van een volle vrachtwagen hoefde te per-
sen, maar op mijn motor uit de voeten kon. 

19 SEPTEMBER 1945 

Verkenning Oerle 
De volgende morgen, 19 september, was het herfstig en er hing een vrij dichte 
mist. De Schotten stookten vuren om hun nat geworden kleren en dekens te 
drogen; velen hadden buiten in de dauw geslapen of op wacht gezeten. Het schie-
ten was in de loop van de nacht minder geworden en klonk van verder weg. In het 
lawaai van het dorp-legerkamp hoorde je het niet meer zo duidelijk. 
De pantserwagen vertrok. Ik reed eerst voorop, maar voorbij Kobbeek reed ik ach-
ter hem. Hij had een klein kanon en een mitrailleur in gereedheid. Een paar kilo-
meter voor Oerle stopte hij, liet één schutter in het voertuig achter en de com-
mandant ging in een bosje in de berm thee maken. Hij wachtte liever tot de mist 
nog wat optrok, de zon begon er al doorheen te komen. 
Tegen mij zei hij: "Als "Jerry"2) ons kan zien, rijden wij altijd heen en weer om 
het moeilijker voor hem te maken ons te raken. Zo'n pantserwagen is wel tegen 
geweer- en licht mitrailleurvuur bestand, maar niet tegen kanonvuur. 
Na de thee reed hij naar Oerle, waar een dag eerder al eens één "troop" pantser-
wagens doorheen gereden was naar het noorden van Eindhoven, aan de noordkant 
om het vliegveld heen. De verkenner, luitenant Palmer, had niets achter zich aan-
gekregen; de Engelse tanks waren voor te zwakke bruggen blijven steken ten zui-
den van Veldhoven. Daarna waren er Duitsers uit Tilburg verschenen, waarvan 
niets bekend was. De kerktoren van Oerle kwam in zicht, maar er gebeurde niets. 
Het vredige landschap en de stilte leken volmaakte vrede te suggereren. We kwa-
men via een T-kruising uit op de weg van Veldhoven, ca. 400 meter verderop door 
Oerle en dan naar Wintelre. Ze gingen daar rechtsaf naar Oerle en stopten midden 
in het dorp, waardoor onmiddelijk een oploopje ontstond van dorpelingen en 
jonge mannen in overalls, maar (nog) zonder PAN banden en wapens. Iemand 
meldde zich als commandant, ik geloof een onderwijzer die wat Engels sprak. Hij 
vertelde, dat iets verderop, voorbij het punt waar de weg een bocht maakte over 
een beek, sinds gisteren een 8.8 cm-kanon met bemanning op ons stond te wach-
ten. "Ik moet rekening houden met de mogelijkheid, dat Jerry ons ziet en ga wat 
rijden, maar ik kom terug." zei de commandant, "Hoor hem nog maar wat verder 
uit." Terwijl ik naar meer details informeerde over het kanon en de bemanning, 
kwam vanuit die richting een Duitse patrouille op de fiets het dorp in. Omdat 
iedereen de huizen inschoot, deed ik dat ook en kroop in een kelder. Hiervandaan 
kon ik door een raampje de straat zien. Ik deed mijn koppel af, teneinde snel mijn 
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PAN-uniform uit te kunnen doen als er huiszoeking zou worden gehouden. Dan 
stond ik weliswaar letterlijk en figuurlijk in mijn hemd, maar dat leek me beter 
dan in "uniform" te zijn. De patrouille reed langzaam voorbij, naar de 400 meter 
verderop liggende T-aftakking naar Zeelst, waar de pantserwagen eerder uit het 
zicht verdwenen was. 
Een PAN-man uit een ander dorp, op een fiets met houten banden, kwam van een 
zandweg en reed met veel geklepper van zijn banden over de bestrating van het 
totaal verlaten ogende dorp. De PAN-man riep hem binnen en lichtte hem in. De 
man rende de straat al op, zag de Duitsers nergens, greep mijn motorfiets en ver-
dween met hoge snelheid over de zandweg. Daar zat ik, zonder motor! 
Even later vloog de Duitse patrouille terug alsof de duivel hen op de hielen zat. Ze 
hadden de pantserwagen om de hoek gezien en haastten zich terug naar hun kanon 
voor het te laat zou zijn. Even later kwam de pantserwagen terug om mij op te 
halen. Net  toen ik in arrenmoede maar op de wagen zou klimmen, kwam de PAN-
man keurig de motorfiets terugbrengen. 
"Hier moet de infanterie aan te pas komen", zei de commandant. "Wij gaan in 
Zeelst rapporteren". 
Ongestoord reden we zo snel mogelijk terug. Ik meldde me bij Ten Dijck, die zich 
direct als tolk en gids bij de infanterie meldde. De infanterie nam dusdanige posi-
ties in, dat het kanon het zwijgen werd opgelegd. De Duitsers konden het geschut 
niet meer laden zonder van alle kanten beschoten te worden. Toen enkele Engelsen 
naar de overkant van de beek iets verderop wisten te komen, ging de bemanning 
ervandoor en liet het kanon achter. De Engelse infanterie groef zich in aan de over-
kant van de brug, in afwachting van de tanks. Deze kwamen spoedig en begonnen 
aan een opmars naar Tilburg, dat 20 kilometer verderop lag. Helaas ondervonden 
de tanks zware weerstand, zodat pas een hele maand later de 15e Schotse divisie 
op 5 kilometer vóór Tilburg stond, om opnieuw vast te lopen. In de nacht van 26 
op 27 oktober werd Tilburg in alle stilte door de Duitsers ontruimd. Toen de 
Schotten na een reeks inleidende zware beschietingen aanvielen, bleek de stad al 
uren vrij van de Duitsers te zijn. De stad werd bezet door de vlakbij gelegen Polen, 
die sindsdien als de bevrijders te boek staan; dit lieten ze zich maar al te graag aan-
leunen. 

Een goede ruil 
Ondertussen was er in Zeelst alweer van alles gebeurd. De town-major had ons 
café nodig en wij kregen een woonhuis op de Kruisstraat als nieuw hoofdkwartier, 
dat sinds Dolle Dinsdag verlaten was. 
Ten Dijck was sinds de tocht naar het kanon in Oerle nergens te vinden. Die avond 
kwam hij me vertellen, dat hij met het Engelse divisie-hoofdkwartier meeging; hij 
had zich als liaison-(verbindings) officier laten strikken om mee te gaan naar het 
noorden of naar Duitsland. Hij wenste ons nog veel succes en vroeg mij de groe-
ten over te brengen, hetgeen ik bij het volgende appèl deed. Tevens wees ik twee 
of drie man aan om mij als ondercommandant te helpen en te vervangen. 
Een jeep reed door het dorp; op zijn platte, grote motorkap lag een grote voorraad 
geweren, die van Duitsers waren afgenomen. Ik stond net op straat bij ons nieuwe 
hoofdkwartier. Hij stopte en bood mij het hele arsenaal aan in ruil voor mijn revol-
ver met de tas. Op mijn argwanende vraag, waarom hij die ongelijke ruil wilde, 
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antwoordde hij dat ze 's avonds hun wapen altijd bij zich moesten hebben en niet 
alleen mochten laten. Dat betekende dansen met een geweer op je rug ......... heel 
oncomfortabel. "Hoe versier je een meisje met een geweer in je hand?" voegde hij 
er olijk aan toe. "De MP is onverbiddelijk en sleept je naar de provoost voor twee 
dagen 'streng' als je wordt betrapt zonder wapen ........ ruilen?" 
"Oke", zei ik en leverde mijn revolver in. Uit de laadruimte van de jeep kwam nog 
een hoop munitie, waaronder een waterdichte koffer met 12 handgranaten, elk met 
een set ontstekers met verschillende vertragingstijden en een van de beroemde, of 
liever beruchte, Duitse machinepistolen met veel munitie. Dit machinepistool 
werd voor de komende maanden mijn persoonlijke wapen. Het was, vergeleken 
met de latere stenguns van de Engelsen, als een Rolls Royce ten opzichte van een 
oude T-Ford. 
Daarmee was het bewapeningsprobleem opgelost. Er was voor iedereen een goed 
geweer en de rest werd opgeborgen in de "wapenkamer" boven in ons hoofd-
kwartier. 

Het vliegveld in gebruik 
Ondertussen kwam de Royal .^ ir Force met een Wing Typhoons3), gewapend met 
raketten onder de vleugels, op Welschap aan. Ik wilde mijn opwachting bij de 
commandant maken. "Hij is boven op de bunker" zei de wacht. Ik klom op een 
kunstmatig duin, waarin een zware bunker zat. Daar trof ik een man met ontbloot 
bovenlijf, die met een schopje bezig was een loopgraafje te maken. Hij noemde 
naam en rang en liet weten, dat hij liever eerst even zijn persoonlijke putje groef 
voor we gingen praten. "Als de Luftwaffe nog vliegtuigen had en over zou gaan 
tot bombarderen, zat hij liever wat hoger dan de directe scherfwerking. Bovendien 
houd ik van uitzicht en overzicht", zei hij. Terwijl ik, op een bult gezeten, toekeek 
hoe hij zich in het zweet werkte, probeerde ik me zijn voorganger - de Duitse com-
mandant - voor te stellen, die ik nooit gezien had. Ik stelde mij voor dat die, onbe-
rispelijk gekleed, een beetje Hermann Goering-achtig, als een pauw over zijn basis 
rondliep en tegen 5 soldaten, die aan het graven waren, schreeuwde dat het vlug-
ger moest. 
De ene na de andere typhoon steeg nu op. Zij vlogen laag in de richting van Best, 
draaiden daar een bocht, doken schuin naar beneden, lieten twee raketten los en 
stegen weer op. Dan werd er een cirkel gedraaid tot zij opnieuw, bijna op dezelf-
de manier, naar beneden konden duiken en er weer twee rook- en stofwolken 
opstegen. Inmiddels begon de volgende het over ter nemen; de eerste vloog nu een 
eindje door en kwam toen in een wijde bocht terug naar Welschap. Hij was nog 
niet geland of de auto met raketten reed langszij om het toestel door een ploeg 
grondpersoneel van vier nieuwe raketten te voorzien. De piloot bleef zitten en 
startte meteen weer. 
Best werd aangevallen door een groot aantal Duitse tanks uit de richting Oirschot. 
Toen deze tanks de uitwerking van de Typhoons eenmaal hadden leren kennen, 
was de verschijning van één Typhoon eigenlijk al genoeg: de tanks, soms meer-
dere tegelijk, dachten dat zij het doelwit waren. Zij doken van de weg af tussen de 
bomen, waarmee die smalle weg beplant was. De taluds konden meestal dat zware 
gewicht niet dragen en de tanks zakten weg of vielen in het lager gelegen weiland 
naast de weg. De aanvallen verplaatsten zich steeds verder van Best af, naar de 
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achterhoede van de tankkolonne. Die begon te keren op de smalle weg, maar zag 
spoedig zijn weg versperd door wrakken. 
Lange tijd aanschouwden wij dit efficiënt uitgevoerde drama. De eerste Typhoons 
begonnen nu te tanken. De commandant van het vliegveld had met de operaties 
geen directe bemoeienis; daarvoor was de wingcommander verantwoordelijk. We 
gingen zitten terwijl het circus doorging. 
Hij was geïnteresserd in wat extra gewapende mankracht, die in staat was Neder-
landers duidelijk te maken, dat nieuwsgierigen, handelaren (sigaretten tegen God-
weet-niet-wat-allemaal werd aangeboden) en vrijlustige meisjes niet in de omgeving 
werden geduld; hij wilde geen V.D. (Venerial Diseases), geen spionage en geen pers. 
Wij spraken af bij elke ingang twee man (één M.P. van hen en één van ons) te 
plaatsen om dag en nacht te posten en langs het prikkeldraad te patrouilleren. Zo 
bleef het een half jaar lang. 
"Maar vanavond hebben we feest", zei de commandant, "wat er ook gebeurt. In 
Engeland hebben we afgesproken in elk land een feest te houden. In Frankrijk 
hadden we het druk, België waren we door voor we het wisten, maar nu zal het 
gebeuren! Ik nodig u uit. In het "Gemeinschaftshaus van het Luftwaffedorf' in 
Zeelst". Die avond had ik dus weer wat te eten en te drinken. Dat drinken ging htin 
vooral goed af. Ik kreeg slaap en zij begonnen laveloos te worden. Ik wilde net 
afscheid nemen, toen een ordonnans van het vliegveld binnenkwam. Hij meldde 
aan de commandant, dat één van de officieren die het feest niet bijwoonde, in het 
"opgeblazen bos" was gaan wandelen; daar had hij een pak slaag van een Duitser 
gekregen, die niet had willen schieten, om geen alarm te maken. "Dan had die offi-
cier maar hier moeten komen", was de enige reactie van de commandant, 
"Bedankt ordonnans." Hij liet de adjudant noteren, dat morgen het veld schoon-
geveegd moest worden en de boerderijen en dorpen aan de noordkant en de 
Oirschotse Heide geïnspecteerd. "Is die kant eigenlijk al in ons bezit?" Ik ant-
woordde: "Zover ik weet is er niet veel bebouwing, maar is het ook niet veroverd. 
In het westen ligt Oerle en dat is sinds heel kort vrij. Daar stond nog een 8.8 cm-
kanon, dat uw vliegveld had kunnen raken." 
Hij vond het een kostelijk verhaal. Dat er op de Oirschotse heide mogelijk nog 
zo'n kanon kon staan deerde hem die avond niet. De volgende morgen was geen 
van de typhoonpiloten in staat te vliegen. 
Of er tevergeefs een beroep op hen werd gedaan? Ik geloof toevallig niet.4) 

BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN 

Opzetten hoofdkwartier 
Inmiddels begrepen we van Radio Oranje, dat we nu "Binnenlandse Strijd-
krachten" heetten, en Prins Bernhard onze bevelhebber was en dat die nu in 
Brussel zat.5) 
In ons hoofdkwartier kwam beneden de telefooncentrale, die gevonden was in een 
Duitse dump. Deze kon de tien veldtelefoons bij de diverse posten met elkaar ver-
binden. 
Het was nu noodzaak het hoofdkwartier 24 uur per dag te bezetten en te bewaken. 
De Engelsen hadden kilometers stalen telefoondraad achtergelaten op allerlei 
plaatsen, zodat we een heel net konden aanleggen. De licht bemande posten kon- 
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den nu tenminste om versterking vragen als dat nodig was. Op de Kruisstraat had-
den we daarvoor een "vliegende brigade" met fietsen in reserve. 
Er was één post bij de Sliffertse ingang - bij mooi weer een dubbele post vanwe-
ge de Nederlandse belangstelling; verder waren er posten bij de minder bekende 
zuid-ingangen van het vliegveld, bij het einde van de Muggenhool en de Heistraat. 
Door een van deze vrij onbekende ingangen zou, op een geheim gehouden dag, de 
Engelse koning George V het front bezoeken. Snel repeteerden wij het "presen-
teer-geweer!" en wat daar verder bij hoort. Toen het moment daar was, deed onze 
wacht het keurig; de Canadese MP's daarentegen, draaiden hun rug naar de stoet 
en deden niets. Toen we hen na afloop vroegen waarom ze zo onbeleefd waren, 
zeiden ze lachend: "Omdat wij Canadezen zijn en met die Engelse "yes-
man"(iemand, die alleen maar "ja" mag zeggen) niets te maken willen hebben. 
Volgens een of andere belachelijke oude wet mag hij zich koning van Canada noe-
men, maar wij willen geen Engelse bemoeienis meer met Canada." 
Op het vliegveld vond ik in een dump twee Engelse vliegtuigmitrailleurs van een 
zwaar kaliber met munitie, die door de Duitsers uit neergeschoten vliegende for-
ten waren gesloopt en in prima staat waren. Ik liet ze halen om aan Jim en Joe te 
laten zien. Vooral Joe, die "rear-gunner" was geweest met net zo'n snelvuurkanon, 
was wild enthousiast en Jim en Joe werden met deze wapens tijdelijk ingedeeld 
bij de PAN. 
Er was sprake van, dat we aan het front tussen Wintelre en Middelbeers ingezet 
zouden worden (net als de PAN uit Eindhoven); dat front moest worden opge-
schoven naar het Wilhelminakanaal. 
We oefenden op de heide in o.a. kaartlezen, tirailleren, schieten en handgranaat 
gooien. We bliezen een overbodig geworden Duitse uitkijktoren op. De jongens 
waren erg enthousiast. Het springmateriaal was niet alleen veel handiger, eenvou-
diger en veiliger dan het springmateriaal, dat sommigen van 1940 kenden, maar 
we hadden zoveel als we wilden. In 1940 was er zo weinig, dat je er alleen maar 
naar mocht kijken en er niets mee doen. Het vliegveld had onuitputtelijke voorra-
den, waar de Engelsen niets mee deden. Zo waren we in staat om de oefeningen 
in het bos en op de hei met wat dreunen en knallen te begeleiden, net echt. (De 
inzet aan het front in oktober en november ging niet door. Achteraf gezien wel ver-
standig, omdat de graad van geoefendheid nog niet goed genoeg was en elke erva-
ring in groter verband en in de tank-bestrijding mankeerde.) 

Op het vliegveld konden wij een potje breken, dankzij de hulp die wij boden. Dat 
leverde op, dat we zoveel munitie, springstoffen en alle daarbij behorende artike-
len (zoals electrische ontstekers, handdynamo's, slagsnoeren, vertragingssnoeren, 
enz., enz.) konden gebruiken als we voor realistische oefeningen nodig hadden, 
maar ook kregen wij bijvoorbeeld een generator om stroom te maken. Dat was 
handig, want al voordat de Duitsers de elektrische centrale van Geertruidenberg 
kwijt raakten, hadden ze bedacht, dat deze nog altijd Eindhoven (dus de geal-
lieerden) van stroom voorzag. De Nederlandse technici van de centrale hadden 
daar natuurlijk over gezwegen, temeer daar langs deze hoogspanningsleiding tele-
foonverkeer mogelijk was, waarvan druk gebruik gemaakt werd voor communi-
catie tussen bezet en bevrijd gebied, onder andere door het Nederlandse Bureau 
Inlichtingen. 
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De Duitsers lieten echter de stroom uitschakelen en Eindhoven zat in het donker 
en zonder radio. Alleen op enkele generatoren van de Engelsen, die door hen wer-
den gebruikt om hun licht te leveren, konden accu's worden opgeladen. Een nood-
centrale van Philips, eigenlijk bedoeld om de fabriek op gang te houden of althans 
de ovens warm te houden, had wel wat over nu de fabrieken toch vrijwel stillagen. 
Philips leverde lampen van 6,5 Watt en voor ieder huis was er 25 Watt-uren per 
dag. Dat betekende 0,025 Kilowattuur per dag. Wie meer gebruikte werd onmid-
delijk afgesneden. Het 6,5 Watts-lampje kon dus dagelijks vier uur branden, maar 
iedereen spaarde zijn stroom voor Radio Oranje over de BBC om 20.15 uur. 
Helaas gebruikte een radio gauw 75 Watt of meer. Als je naar de hoofdlijnen van 
het BBC-nieuws om 20.00 luisterde (ongeveer 5 minuten) en van 20.15 tot 20.30 
uur naar Radio Oranje, dan was het rantsoen op en kon je lampje die dag niet meer 
branden. 
Maar erger was, dat om 20.15 uur plotseling iedereen zijn radio inschakelde, waar-
door de noodcentrale niet aan de vraag kon voldoen. De spanning zakte weg alsof 
er een complete kortsluiting was en de noodcentrale schakelde alles uit wat teveel 
was, en dat was praktisch alles behalve bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar electrici-
teit echt noodzakelijk was. Dus weer geen Radio Oranje, behalve op onze genera-
tor als het nodig was. 
Op het vliegveld mochten we een loopgraaf aan het Beatrixkanaal gebruiken als 
oefenterrein voor het gooien met handgranaten. Als de granaat ontstoken is, heb je 
een aantal seconden vóór die ontploft. Je moet leren schatten hoeveel seconden 
moeten verlopen tussen gooien en ontploffen om in die tijd zelf in dekking te gaan, 
terwijl de granaat naar de plek vliegt waar je wilt dat hij direkt ontploft. Als je 
schatting bijv. 5 seconden is, dan neem je een vertraging van 7 1/2 seconden, trekt 
de ontsteker met een ruk in brand, telt "een-twee", terwijl je goed gaat staan en 
gooit hem bij "drie" weg. Dan ga je in dekking en intussen tel je "vier - vijf - zes 
- zeven", dan gaat hij af en bij "acht" kun je uit de dekking klimmen. 
Dat eist discipline, koelbloedigheid en dus oefening. Ben je te snel, dan loop je het 
risico, dat de vijand de handgranaat teruggooit. 
Onze granaten werden in het kanaal gegooid en ontploften onder water, waarin 
vier jaar niet gevist was. Na elke ontploffing ontstond er een grote witte vlek van 
vissen, die bewusteloos boven kwamen drijven. Na elke oefening haalden we die 
er met een kano uit en deelden de vis in het dorp uit. Dat was zeer welkom, want 
met de Duitsers was ook de distributie verdwenen en het duurde maanden voor het 
Militair Gezag een begin van voedselvoorziening op poten had gezet. Gelukkig 
hadden de meeste Zeelstenaren een tuintje met eetbare produkten. De brandstof 
bestond natuurlijk uit brandhout, waarvan velen nog voorraad hadden. Voor de 
anderen organiseerden we tochten naar het "opgeblazen bos", op het vliegveld, 
met paard en wagen. Daar verzamelden mannen met bijlen en zagen hun hout. 
Hier hadden de Duitsers magnetische mijnen, die ze niet meer in de Westerschelde 
hadden kunnen gooien, opgeblazen; deze mijnen bevatten elk een halve of een 
hele ton springstof. Ze lagen op 33 grote hopen in het bos, dicht bij elkaar, dat een 
explosie van één hoop ook de volgende opblies. 
Op een avond, eind augustus/begin september, waarschuwden de Duitsers, dat er 
iets werd opgeblazen, maar zeiden niet wat. De Luftwaffe had ongeveer 40 
`woningen' in Zeelst gebouwd. We dachten dat die het doel zouden zijn, maar ze 
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staan er nu, anno 1996, nog. Alle ramen moesten wijd open staan, anders werden 
die er uitgeblazen, werd ons verteld. Het was gelukkig een heerlijke zomeravond. 
Wij gingen gekleed naar bed. Na middernacht klonk de eerste ongelooflijk zware 
dreun en wij doken de schuilkelder in met zoonlief en onze benedenburen met hun 
hond. Om de paar minuten volgden de dreunen elkaar op. Tot in Weert sneuvelden 
grote winkelruiten. De bewuste huizen stonden ca. 300 meter van ons huis, maar 
de tijd tussen licht en klap was wel 10 seconden; dat wijst erop, dat de ontploffing 
op ca. 3 kilometer afstand plaatsvond. Toen na 33 dreunen alles stil bleef, ging ik 
kijken. Ons huis leek gaaf; er waren geen dakpannen "afgewaaid". De Duitse 
"bunker-huizen", met heel dikke muren en vrijwel zonder ramen (die waren er aan 
de buitenkant opgeschilderd om ze op normale huizen te laten lijken), stonden er 
nog. Pas na de bevrijding vond ik ten noorden van de startbanen het "opgeblazen 
bos". In het midden stonden slechts stukken kale stam. Meer naar buiten toe ston-
den er nog hele stammen met enkele dikke zijtakken, en nog verder zaten ale tak-
ken er nog aan, maar alle naalden en bladeren waren er af. Het hout van de getrof-
fen bomen konden we opladen en meenemen. Het dorp had niet alleen brandhout, 
maar ook voor lange tijd veel werk en dat was ook heel goed. 
De enige keer, dat we iets in groter verband deden, was onze deelname aan een 
"overwinningsmars" door Eindhoven, met een man of twintig uit Zeelst. Met een 
paar Engelse en plaatselijke muziekkorpsen marcheerden meer dan duizend blau-
we overalls uit de wijde omgeving met hun bewapening door de stad. Ik com-
mandeerde de PAN uit Veldhoven, Zeelst, Oerle en Meerveldhoven, dorpen die 
allemaal bij de gemeente Veldhoven hoorden, maar niet eerder iets samen hadden 
gedaan. (Van Veldhoven merkten wij niets, behalve dat er wekelijks een PAN-
administrateur, De Vries genaamd, kwam om de sterkte op te nemen en hij regel-
de de kostwinnersvergoeding voor wie daarvoor in aanmerking kwam.) 
Omdat ik zoiets nooit eerder had gedaan, had ik vooraf alle commando's goed 
ingestudeerd met de ondercommandanten. Tijdens de mars haddern we helaas de 
pech net tussen twee muziekkorpsen in te lopen, die niet in dezelfde maat speel-
den. Als ik niet strak de wind eronder hield begon de troep vanzelf uit de maat te 
hobbelen. Met veel geschreeuw "rechts - links - rechts - rechts - rechts - enz." kon 
ik ze in het gareel houden; het detachement uit de gemeente Veldhoven zag er 
krijgshaftig uit. Alleen het schoeisel waarop ze liepen was erbarmelijk, maar ook 
daar vonden we wat op, althans voor het peloton Zeelst. 
Toen bekend werd dat Waalwijk bevrijd was, reden we daarheen met onze auto en 
vonden in een net bevrijde schoenfabriek een grote partij "kistjes". Prima sterke 
hoge schoenen, gemaakt voor SS-soldaten, die ze niet meer kwamen halen. Met 
behulp van "vorderingsbewijzen", die ik maanden daarvoor op de schrijfmachine 
van André Schats had overgetypt uit het "Handboek Officier" van 1939 en die er 
heel officieel uitzagen, namen we de hele partij in beslag. 
De nerveuze directie was allang blij op deze manier van hun collaboratie met de 
vijand af te komen. Als dank kreeg ik de prachtige laarzen, die voor de SS-officier 
bedoeld waren geweest. Zowel op de heen- als op de terugweg werden we bescho-
ten door net bevrijde, wild geworden PAN-mannen en, wat erger was, door Duitse 
artillerie van de overkant van de Maas. Bij het verlaten van Den Bosch hadden we 
wel een groot bord gezien, waarop stond: "U neemt deze weg op eigen risico", 
maar wij dachten dat dat nog sloeg op de situatie van voorheen. Net  toen we over 
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een hoog bruggetje reden, ontplofte een Duitse granaat in de modder onder ons. 
Maar noch de PAN, noch de Duitsers deerden ons echt. 
Jim en Joe vertrokken van Welschap naar Engeland en Canada en konden 
geschrapt worden van de lijst "missing in action". Tranen vloeiden rijkelijk aan 
beide kanten bij hun vertrek. De Engelsen namen hun kanonnen mee om in 
Engeland weer in vliegtuigen in te bouwen. 

Evacue's in Zeelst 
Terug naar mijn dagboek. 
Op 20 september hadden de Engelsen, na zeer zware gevechten met de Duitsers in 
Nijmegen, de Waalbruggen veroverd. Ze begonnen de Betuwe in te trekken, maar 
ze konden met de tanks uitsluitend over dijken rijden en die werden door de 
Duitsers afgesloten met anti-tankgeschut. Toen werd de corridor in Brabant door 
de Duitsers doorgeknipt. Om deze corridor weer te repareren moest de helft van 
de Guarddivisie, die de voorhoede vormde in de Betuwe, helemaal terug naar 
Uden. 
Het duurde bijna twee hele dagen totdat de corridor weer open was. De Engelsen 
hadden inmiddels Elst en Driel bereikt, waar de 18e divisie Poolse parachutisten 
de zuidelijke Rijnoever tegenover Oosterbeek bezet hadden. De hele operatie werd 
zinloos en al helemaal toen de 24e de troepen die nog operationeel waren, ten 
noorden van de Rijn, terug de Rijn over moesten steken als ze dat nog konden 
(Operatie "Pegasus", door de Engelsen als een prachtige overwinning afgeschil-
derd, maar in werkelijkheid een droevige catastrofe). Market-Garden was mislukt. 
De bezetting van Elst en een heleboel dorpen tussen Rijn en Waal werden ook zin-
loos, behalve een flink bruggehoofd om de bruggen bij Lent, tegenover Nijmegen. 
Toen de Engelsen zich terug begonnen te trekken tot op dat bruggehoofd, namen 
ze een groot deel van de burgers mee, telkens weer in grote haast en op het laatste 
moment, als de Duitse druk te hoog werd of als er teveel tanks gezien werden. Ook 
gebeurde het vaak dat de bevolking eerst wilde blijven, maar op het kritische 
moment toch nog wegwilde. De meeste mensen zaten in overvolle auto's gepropt, 
waardoor er geen plaats voor bagage overbleef. De Engelsen hadden daar iets op 
bedacht: "Bagage hier laten! In het zuiden hebben we alles in overvloed! Je krijgt 
alles nieuw!" 
Zo kwamen er ook enkele overvolle auto's naar Zeelst, lieten de mensen op "De 
Heuvel" uitstappen, om daarna snel door te rijden. Daar stonden ze, in de koude 
herfstwind, met slechte schoenen en dunne jasjes. En wij hadden niets voor ze! 
Het enige wat we konden doen, was de evacué's over het dorp verdelen. De PAN-
mannen kregen opdracht ze onder te brengen, eerst door vriendelijk te vragen, 
maar zo nodig ook minder vriendelijk, zodat ze tenminste bij een kachel konden 
zitten. Eten en kleding gaven enorm veel problemen. De gemeente kon het slecht 
aan en organisaties op sociaal gebied, waar het noorden van het land zo rijk aan 
is, ontbraken vrijwel geheel. Normaal deed de kerk hier veel sociaal werk, maar 
die had nu ook niets en wist geen raad. Het Militair Gezag had weinig bij te dra-
gen; het was een totaal ongeoefend stel dilettanten. 
Op zekere dag kwam een massa woedende mensen naar ons hoofdkwartier; ik wist 
met moeite een einde aan het geschreeuw te maken en liet een oudere, wat rusti-
ger aandoende man het woord voeren: "En nu is iedereen stil en doet u het 
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Meneer Ziegler 
In dit verhaal over de bevrijding en de PAN niet zo belangrijk, maar wel zeer markant is het verhaal 
van Meneer Ziegler, een van de wildste en alles-durvende verzetsmannen uit Zeelst. Ik leerde hem in 
augustus kennen, toen ik met mijn vrouw van het begin tot het einde van de spertijd bij de Ten Dijcks 
thuis zat te praten met Jim en Joe, terwijl Jan ten Dijck in mijn bed lag; omdat er weer reserve-offi-
cieren opgehaald werden, was hij 's nachts liever niet thuis. Willy, die er ook bij was, wou net naar 
bed gaan toen, ongeveer om één uur een taxi uit Eindhoven voor de deur stopte en Ziegler aanbel-
de. Willy liet hem binnen en stopte meteen zijn tas onder de bank. Toen we kennis hadden gemaakt, 
bleek hij precies te weten wie ik was, en Jim en Joe kende hij ook. In de tas zat "Vrij Nederland", 
een illegale krant die hij altijd uit Amsterdam haalde voor Veldhoven en omstreken. Hij ging uit van 
de stelling: "Hoe gekker je doet, hoe minder last je hebt met Duitsers." 
"Vorige week, toen ik met mijn zware tas uit de trein stapte in Eindhoven, zag ik bij de uitgang van 
het perron een sterk bemande SS-controle. Iedereen werd grondig gecontroleerd. Op het perron liep 
een SS-officier; ik strompelde naar hem toe, riep zijn hulp in en jawel, hij ondersteunde me, droeg 
mijn tas en niet alleen door de controle, hij bracht me ook naar de bus en hielp "de oude man" de 
bus in". 
"Vandaag was de laatste trein veel te laat. Samen met een hoge Duitse "ome" heb ik toen een taxi 
genomen en hem bij een hotel afgezet. Omdat ik die chauffeur niet helemaal vertrouwde, heb ik me 
hier af laten zetten, omdat er nog licht brandde. (Je mag je verduistering wel eens nakijken.) Als de 
taxi weg was, kon ik naar mijn huis wandelen." Hij woonde om de hoek aan het begin van de 
Kruisstraat, waar die na de ingang breder werd. Het was een groot huis met een voortuin en stond 
aan de linkerkant van de weg. Ziegler "werkte" bij Philips. 
André Schats kende hem ook goed. Hij had met een zoon van Ziegler de "pilotenlijn" van Eindhoven 
tot over de Belgische grens "gerund", in opdracht van Ziegler als ik het goed heb. Die had ergens 
vlak voor de grens een huisje staan, waar een gunstig moment kon worden afgewacht om de grens 
over te steken. De zoon van Ziegler werd echter opgepakt en moest voor het Kriegsgericht in Utrecht 
komen. Ziegler nam een advocaat, maar die had niet veel hoop de doodstraf te kunnen voorkomen. 
Toen de zitting al even aan de gang was, stommelde met veel lawaai een rare, opvallende man de 
publieke tribune op. Hij had een duidelijk groen geverfde snor, bij een rossige kuif. De president keek 
heel boos over deze verstoring, maar zei niets; de zitting was openbaar! Na een korte schorsing deed 
de president uitspraak: in verband met zijn leeftijd kreeg Ziegler junior levenslang. Hij hield daarna 
nog een zedenpreek over engelse terroristen en zo, en voegde eraan toe, dat Ziegler junior eigenlijk 
maar een uitvoerder was geweest en dat de organisator de doodstraf verdiende (hij had geen flauw 
idee, dat dat de man met de groene snor was). De groene snor stommelde alweer naar buiten en 
André, die ook in de zaal zat, volgde hem zodra hij kon. Ziegler, want die was het, kon hij echter niet 
meer vinden. 
Terug in Veldhoven zocht hij Ziegler op en vroeg wat hij in de zaal had willen doen. 
"De twee parketwachters en de drie hoofdmannen van het gerecht doodschieten en ,net mijn zoon 
naar de klaarstaande taxi rennen! "Levenslang" is toch maar tot het eind van de oorlog, dus daar 
doe ik het niet voor" En André was ervan overtuigd, dat hij het zo gedaan zou hebben, en met suc-
ces, want Zieglers plannetjes waren altijd goed doordacht, en hij was meester in improvisaties, zodra 
er problemen rezen. 
De bevrijding was voor Ziegler een diepe teleurstelling. Het romantische, avontuurlijke leven was 
afgelopen. Voor de PAN was hij ongeschikt; hij was een individualist, al zou hij in een moeilijk 
gevecht de gevaren onbelangrijk vinden en dingen kunnen doen waarvoor je de Militaire 
Willemsorde kreeg. 
Een paar weken later was hij ineens uit Zeelst vertrokken. Pas veel later hoorde ik wat hij had 
gedaan. Terwijl iedereen uit het noorden zielsgraag in het zuiden wilde verblijven, wilde hij naar het 
noorden om weer illegaal te kunnen zijn. Hij kende de omgeving van Elst, waar soms de Duitsers 
zaten en soms Engelsen een dag verbleven. "s Nachts hielden beide partijen afstand. Hij beweerde 
in Elst te wonen en waardevolle zaken te gaan halen; hij verstopte zich in Elst dicht bij de straat. 
Iemand hielp hem helemaal ingezwachteld te worden, als een zwaar gewonde man. Wat schapen-
bloed maakt alles heel realistisch. En toen maar wachten, levend van zijn mondvoorraad. Na dagen 
hoorde hij Duitsers in de straat en schreeuwde om hulp, waardoor hij werd gevonden. Nu en dan 
kwam er een ambulance die hem spoorslags naar Amsterdam bracht. In het Wilhelmina gasthuis 
werd hij op de operatietafel heel voorzichtig uitgepakt. 
Ziegler zei: "Kom meisjes, pak een schaar en knip alles maar los. Mij mankeert niets." 
"We denken er niet over, deze prachtige zwachtels zijn een geschenk uit de hemel!" Ze gingen door 
tot hij zijn hele verpakking kwijt was. Hij stond op, maakte een buiging en liep het ziekenhuis uit, 
opnieuw de illegaliteit in. 
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woord!" Hij vertelde dat Engelse militairen in de kloostertuin een groot vuur 
stookten, om daar massa's uniformen, jassen, schoenen, sokken, ondergoed, 
dekens, enzovoort te verbranden. Dat deden ze wel vaker, maar nu er zoveel eva-
cué's waren die kou leden, namen zij dat niet meer. 
Ik ging er heen, zag dat het waar was en vroeg de commandant van het veldhos-
pitaal te spreken. Die was heel kort: "Het is voorschrift alle kleding en bezittingen 
van militairen, die in het hospitaal overleden zijn, te verbranden". Ik vroeg hem 
waarom dat voorschrift was. Hij antwoordde: "Soms heeft de overledene een 
besmettelijke ziekte, soms zit er bloed aan. Ik denk dat het voorschrift nog uit de 
Krimoorlog (1853) dateert, maar ik kan er niet van afwijken." 
Ik praatte als brugman, maar hij gaf geen duimbreed toe, waardoor ik mij genood-
zaakt voelde de town-major, die zich overigens nooit met ons bemoeide, hierover 
te raadplegen. Hij krabde zich achter de oren en zei: "Die medici krijgen altijd 
zulke verdomd hoge rangen, maar ik zal zien of ik mijn gezag als town-major kan 
gebruiken!" 
En hij kreeg voor elkaar dat we de nog bruikbare kleding en wat andere spullen 
ter beschikking kregen, gewassen en wel. En zo waren er wel duizend dingen, 
waar we het druk mee hadden. 
Zo moest er 's avonds, tegen de tijd dat het eten gaar was, bij de keuken van de 
Engelsen een wachtpost staan om de velen, die daar ook wat wilden halen, op 
afstand te houden; speciaal lieve meisjes werden er met pannen naar toe gestuurd. 
De MP had daar ook één man; die mocht alleen tegen de koks optreden, die niets 
liever deden dan de lieve meisjes "een plezier" te doen, want "voor wat hoort wat". 
Op een keer merkten we, dat de koks alleen eten gaven aan meisjes die beloofden 
's avonds terug te komen voor een "wandeling" in een duister bosje. Maar geluk-
kig vond de officier-keukencommandant dat niet netjes en samen maakten we er 
een eind aan. Wat overbleef kregen wij voor diverse goede doeleinden, zoals 
gezinnen met evacué's. Weer een dagelijkse baan erbij! Inmiddels werd ons dui-
delijk, dat onze taak veranderde: we waren begonnen als "partizanen", die aan de 
strijd deel wilden nemen. Door het besluit, dat we niet naar het front gingen, ver-
viel die taak. We werden steeds meer een politie-troep. Ik vroeg me dus af of er 
eigenlijk nog politie was. De rijkspolitieman Boekhout zei desgevraagd: "Ja en 
nee; in de meeste plaatsen zitten nog enkele agenten van de rijkspolitie, zoals 
Mikkers en ik in de gemeente Veldhoven, maar de leiding in Eindhoven is totaal 
ontwricht; het waren bijna allemaal NSB-ers en ander tuig en die hebben de benen 
genomen. Praktisch gesproken is er dus eigenlijk geen politie meer, totdat het 
Militair Gezag een nieuwe districtscommandant met staf benoemt. En daarbij 
kunnen we met twee man natuurlijk nooit doen wat jullie in Zeelst met 30 man en 
in de gemeente Veldhoven met meer dan 100 man doen. De hulp, die jullie geven 
aan de Engelsen en aan de evacué's e.d., zal dan ook nooit tot onze taak behoren. 
Dus laten we het maar laten zoals het is, tot jullie in het Nederlandse leger-in-
oprichting worden opgenomen; dan zien we wel weer verder." 

Zeelst als doorvoerplaats 
Nog even terug naar najaar 1944 in Brabant. 
Zeelst was nu wel vast in Engelse handen, maar de Duitsers zaten nog 10 à 15 
kilometer verder. Van Brabant waren nog grote delen bezet en die werden taai ver- 

149 

dedigd. Zeelst was overdag een doorvoerplaats voor tank-en transportcolonnes en 
lege ambulances. 's Nachts reden in omgekeerde richting lege transportcolonnes 
en ambulances met gewonden. De ambulances waren alle van hetzelfde type en 
vervoerden 4 zwaargewonden met medisch personeel of 6 lichter gewonden. Deze 
ambulances waren tijdens de oorlog in Engeland gebouwd en hadden een achter-
brug en differentieel met tandwielen van slechte kwaliteit; het gevolg was een 
loeiend geluid, met een toonhoogte, afhankelijk van de snelheid. In bed konden 
we niet nalaten de ambulances, die door de Kruisstraat reden, te tellen om dan in 
te schatten of er lichte of zware gevechten waren geweest. Soms waren het er 25, 
soms ook meer dan 100, en elke nacht kwamen ze. Eerst naar de kanaalkust of 
Normandië, later naar Antwerpen. 
Overdag reden de tanks de andere kant op. De bocht tussen "De Heuvel" en de 
Kruisstraat was eigenlijk ongeschikt voor tanks. Een tank reed door, tot hij dwars 
voor de Kruisstraat stond, op aanwijzing van de MP; dan zette de bestuurder zijn 
linker rups vast en dreef de rechter aan, zodat de rechterkant begon te rijden, daar-
bij de vaststaande linker rups omwrikkend tot de neus de Kruisstraat in wees; dan 
liet hij de beide langzaam vooruit gaan en reed de straat in. Eén tank was tot daar-
aan toe - maar na enkele tanks werd de bestrating naar de kant gewerkt en ontstond 
in het midden een steeds dieper wordende "zandbak". Twee steile wallen van zand 
en straatstenen begrensden de zandbak, waarin twee diepe rupsbrede geulen met 
daartussen een dijk, die door de "buik" van de tank de Kruisstraat ingeschoven 
werd. 
Als de geulen te diep werden en de dijk ertussen te hoog, liep de tank vast en 
draaiden de rupsbanden doelloos rond. Er moest dus wat gebeuren. 
Een peloton "pioneers" trad aan. Om die aan het zware werk te houden, was een 
hele compagnie nodig. In ploegen gooiden zij steeds zand in de geulen tudden de 
tanks. Als het tankvervoer voor die dag afgelopen was, werd de weg helemaal vlak 
gemaakt en weer bestraat. Om dat sneller te kunnen doen, werden de stenen op de 
platte kant gelegd. Als nu 's nachts de ambulances voorzichtig om deze hoek 
reden, dan bleef dat aardig liggen, maar na de eerste tank, de volgende dag, begon 
de ellende opnieuw. Ik praatte met de town-major over der mogelijkheid om 
Nederlanders hier mee te laten werken, omdat wij bijna uitsluitend werklozen 
hadden, nu Philips nauwelijks werkte en de sigarenfabrieken en bijna alle andere 
bedrijven en bedrijfjes stillagen. 
Dat leverde niets op, want hij kon wèl pioneers krijgen, maar géén werk tegen geld 
laten doen. Bovendien waren de pioneers eenvoudige hulpkrachten, meestal los 
werkman, grondwerkers, sjouwers, e.d.. Veelal niet geschikt voor de infanterie, 
maar moesten toch in dienst ..........  "eerlijk is eerlijk". 
Ik probeerde hem te vertellen, dat er in de Engelse oorlogssituatie vast behoefte 
was aan deze mensen, maar daar had hij niets mee te maken. Zo bleef de 
Kruisstraat aan de pioneers en was de Engelse bevolking van Zeelst opnieuw uit-
gebreid met enige honderden; het werd rijkelijk vol. 

Inmiddels hadden de Engelsen de Maas bereikt en liep het front van Zeeland langs 
de Waal (met uitzondering van het bruggehoofd bij Lent) tot ten oosten van 
Nijmegen en dan langs de Maas tot bij Roermond. Ten zuiden van Roermond 
zaten de Amerikanen over de Maas tot net in Duitsland. 
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De Red Ball-route 
In december 1944 probeerden de Duitsers nog één keer het initiatief in handen te 
krijgen door een groot offensief te beginnen, net op de grens tussen de Engelsen 
en de Amerikanen, in de hoop dat de samenwerking daar minder goed zou zijn. 
Dit zogenaamde "Ardennen-offensief' slaagde er in diep door te dringen in 
Luxemburg en België. Toen de geallieerde luchtmachten in zouden grijpen, kwam 
er een lange periode van mist, regen en sneeuw, waardoor ze aan de grond moes-
ten blijven en toezien hoe de Duitsers oprukten in de richting van Dinant. Men 
vreesde dat uiteindelijk Antwerpen, de grootste aanvoerhaven, het doel zou wor-
den. Het offensief werd echter tot staan gebracht en een uitputtingsslag volgde, 
waarbij aan beide zijden ontzettend veel tanks, kanonnen, munitie, brandstoffen, 
enz. verloren ging, om van mensenlevens maar niet te spreken. Grote aantallen 
schepen vol materiaal voeren heen en weer over de Noordzee en Het Kanaal. Het 
hoofdprobleem was de lading snel naar het front te vervoeren. 

Eisenhower, de geallieerde opperbevelhebber, wees een aantal routes aan als "Red 
Ball-route". Alle dwarsverkeer over deze routes werd gedurende enkele dagen ver-
boden, zelfs te voet oversteken was niet toegestaan. De B.S. werd gevraagd dit 24 
uur per dag af te dwingen, van de Belgische tot de Duitse grens. Eén route liep van 
Antwerpen over Turnhout, Bladel, Eersel, Veldhoven, Eindhoven, Weert, 
Roermond en verder. Het peloton, voor zover niet op het vliegveld nodig, trok naar 
Veldhoven. In verband met de afstand moesten we 6 uur op, 6 uur af, zodat men 
thuis kon slapen. (Op het vliegveld moesten we 4 uur op, 4 uur af.) De Red Ball-
route was goed aangegeven door borden met een rode ronde schijf. Ze reden 
waanzinnig hard en rekenden op volkomen lege wegen. Het retourverkeer ging 
langs een andere route. De Engelse drietonners waren dwergen, vergeleken met de 
Amerikaanse vrachtwagens, die bijna allen door zwarten bestuurd werden. De 
zware takelwagens, die hier en daar langs de route klaar stonden, hoefden bij ons 
geen dienst te doen. De Red Ball-chauffeurs reden dus wel keihard, maar heel 
goed en het regende niet. Door dat harde rijden was het voor de tweede chauffeur 
bijna uitgesloten om te slapen, wat op den duur voor problemen zorgde. Om de 
slaperigheid tegen te gaan hadden ze snuifapparaatjes meegekregen waar benzed-
rine in zat; een middel dat tegen verstopte neuzen was bedoeld, maar ook goed 
hielp tegen de slaap. 

Op rustige momenten hielpen we wat dwarsverkeer oversteken, dat er soms al 
uren stond; na een tijdje hielpen de voetgangers en fietsers zichzelf wel. Na drie 
dagen hield de stroom op en konden wij gaan slapen. 
Aan het Ardennen-front werd het plotseling mooi weer en op hetzelfde ogenblik 
barstte de hel los over de Duitsers, die uitgeput terugweken, voorzover ze niet 
werden afgesneden en zich moesten overgeven. 
De Luftwaffe liet zich vrijwel niet zien, zodat iedereen dacht, dat die niet meer 
bestond. Op 1 januari ervoeren we hoe je met zulke gedachten op moet passen. 
(Zie voetnoot nr. 4, waar die dag is beschreven). Dat was voorlopig het einde van 
de militaire aktiviteiten en ook bijna het einde van de wapenfeiten van de PAN. 
Een natte en vooral koude winter viel in, waarin veel werd geleden in het noorden 
van ons land, maar ook in het zuiden. 
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NOTEN 

1. Dezelfde truc, die ik die avond van captain Cow leerde heb ik later, toen ikzelf een tijd-
lang Security officer was bij de staf van Prins Bernhard, in Brussel en later in 
Apeldoorn meermalen toegepast. Daarmee viste ik toen o.a. een SS-er uit de postkamer 
van de Prins, die zich in Brabant als oorlogsvrijwilliger had aangemeld. Hij beweerde 
eerst bij Heeze ondergedokern gezeten te hebben, maar later bleek, toen hij als leuge-
naar ontmaskerd was, dat hij daar bij de SS gezeten had op bevel van zijn NSB-vader, 
zeer tegen zijn zin en op een kritiek moment was hij gedeserteerd in een overall van een 
behulpzame boer. 

2. "Jerry" was het Engelse scheldwoord voor Duitsers - zoiets als "mof". Denk maar aan 
het woord "Jerrycan ", wat de Engelsen geven aan de Duitse zeer handige benzineblik-
ken, die ze bij duizenden in de woestijn in Noord-Afrika buit maakten; deze bevatten 5 
liter. Die zullen wel een officiële Engelse naam hebben gekregen, maar iedereen bleef 
ze Jerrycan noemen. 

3. Een Wing-Commander had een Wing van ca. 20 vliegtuigen onder zijn bevel. 
4. Na een soortgelijk feest op oudejaarsavond voerde de Luftwaffe op 1 januari 1945 een 

zware aanval op Welschap uit. De Duitsers vlogen laag schietend over de typhoons en 
andere, zwaardere bombardeurs die in rijen stonden opgesteld; elke kogel of granaat 
was raak. Na oudejaarsavond met veel alcohol waren de mannen van de luchtafweer te 
ziek om veel te doen en lieten zich nauwelijks horen. De PAN schoot een van de toe-
stellen neer met een Duitse mitrailleur. Enkele Engelse piloten wisten met een jager uit 
de rij op de startbaan en in de lucht te komen en schoten wat neer, voor ze zelf vielen. 
Het was een verschrikkelijke ravage. Benzine stroomde uit de startklare toestellen en 
vatte vlam. De bommen in de toestellen begonnen te ontploffen, toen ik op mijn motor 
langs de rij brandende wrakken reed. Ik reed zo hard als ik kon en zoveel mogelijk aan 
de rand van de startbaan. Een toestel naast mij ging de lucht in, waardoor ik zes meter 
opzij en 11/2 meter dieper in een droge sloot terecht kwam. Ik haalde het en begrijp 
achteraf niet hoe het mogelijk is, dat ik geen schrammetje had. Urenlang reden tiental-
len ambulances van het vliegveld naar Eindhovense ziekenhuizen op en neer. De BBC 
en onze kranten meldden er bijna niets van: "Een laatste vruchteloze stuiptrekking van 
de Luftwaffe" .......... Vruchteloos? Wij wisten wel beter en ons vertouwen in de BBC 
was diep geschokt. 

5. Het verhaal dat op 24 december de PAN, alias de "Blauwe Jagers"' zouden zijn opge-
heven, zoals dat in het prachtige boek "Einddoel Maas" van Didden en Swarts staat 
(blz. 114), is, in elk geval voor grote delen van Brabant, onjuist. De naam Blauwe 
Jagers werd ook gebruikt door de le compagnie van de "stoottroepen", die op 22 sep-
tember werden opgericht en uit PAN-mannen bestond. De PAN bleef echter bestaan tot 
het voorjaar van 1945. Wel was de PAN verzwakt door het vertrek op 3 januari van der 
oorlogsvrijwilligers naar Fournes in Noord-Frankrijk. Daar kregen zij een heropleiding 
in het gebruik van Engelse wapens, om als le bataljonjagers deel uit te gaan maken van 
de Nederlandse strijdkrachten. Uit Zeelst en Veldhoven ging meer dan de helft van de 
PAN-mannen met mij mee daarheen en in maart 1945 naar het front in Zeeland (St. 
Philipsland). Van hen gingen enkelen later nog naar Indië. 

  

  

  

    

    



GENEALOGISCHE DAG BRABANT 

21 september 1996 

10.00 - 16.30 u. 

Rijksarchief Noord Brabant 

Voor de tweede keer organiseren het Rijksarchief Noord Brabant en Stichting 
Brabants Heem een genealogische dag, bestemd voor iedereen, die op zoek is naar 
zijn/haar voorouders. 
Op de genealogische markt kunt u kennis maken met tal van organisaties en ver-
enigingen op het gebied van genealogisch onderzoek. Er zijn informatiestands van 
o.a. het Rijksarchief Noord Brabant, Stichting Brabants Heem, Centraal Bureau 
voor Genealogie, Nederlandse Genealogische Vereniging en de Sectie Militaire 
Geschiedenis Koninklijke Landmacht. 
Er is een (ruil)beurs van bidprentjes e.d., computerprogramma's worden gede-
monstreerd en de gehele dag worden lezingen gehouden rond het thema 'militai-
re voorouders'. 

De Genealogische Dag wordt gehouden in de Citadel (Rijksarchief Noord 
Brabant), Zuid-Willemsvaart 2 in 's-Hertogenbosch. 

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij het rijksarchief (tel. 073 6818500). 

IV. KEMPISCHE CURIOSA 35 

METEN MET TWEE MATEN 

door J. Lijten 

Met twee maten meten vinden wij niet eerlijk. Gezien echter de kostbare snoe-
preisjes, die machtige mannen zichzelf toekennen op kosten van de gemeenschap, 
wordt er nog steeds (of steeds meer?) met twee maten gemeten. Omdat het mach-
tige mannen zijn, die met twee maten meten, wordt er door andere machtige man-
nen nauwelijks een woord aan besteed. Zij schijnen dat dus heel gewoon te vin-
den, maar vinden het tevens prettiger, dat er niet over gepraat wordt. 
Nu was het vóór de tijd van Napoleon heel gewoon, dat men met meer maten mat. 
Elke plaats van enige betekenis had eigen maten. Op het vasteland van West-
Europa heeft Napoleon aan die warboel een eind gemaakt, maar omdat hij niet in 
Engeland kon komen, zijn de Engelsen met hun eigen maten blijven meten. Thans 
belijden zij met de mond tot West-Europa te behoren, maar gezien recente gebeur-
tenissen kunnen zij het niet laten met eigen maten te meten. 
Toen men nog eerlijk met meer maten kon meten, gaf het soms ook moeilijkhe-
den. Daarom verzocht Lubertus van Vollenhoo als rentmeester van het Oirschotse 
kapittel in 1673 aan de Oirschotse regenten om de verhouding van Oirschotse en 
Bossche korenmaten in een verklaring vast te leggen. Secretaris Peter van Andel 
liet van Vollenhoo als zijn klerk de verklaring op schrift stellen, terwijl hij zelf ze 
ondertekende. 

De interne verhoudingen waren aldus: 
1 Oirschots mud = 2 malder = 6 sester = 12 lopen = 144 kan 
1 Bosch' mud = 2 malder = 8 sester = 16 lopen = 192 kan 

De onderlinge verhoudingen waren: 
1 Bosch' mud = 16 Bosch' lopen = 14 Oirschots lopen = 

1,143 Oirschots mud (afgerond) 
1 Oirschots mud = 0,875 Bosch' mud 
hetzelfde geldt voor malder 

1 Bosch' lopen = 0,875 Oirschots lopen 
1 Oirschots lopen = 1,143 Bosch' lopen (afgerond) 
hetzelfde geldt voor sester en kan. 

Het is duidelijk, dat de Bossche maten kunstmatig zijn, immers een sester is vol-
gens de woordbetekenis een zesde deel van een mud. Omdat in Den Bosch een 
sester een achtste deel van een mud is, kan deze verhouding pas ingevoerd zijn, 
nadat de oorspronkelijke betekenis van het woord 'sester' al vervaagd was. 
De naam 'lopen' als inhoudsmaat was de hoeveelheid rogge, die men in een zaai-
korf in een keer kon meenemen om te zaaien. Later is de naam 'lopen' als inhouds-
maat vervangen door de naam 'vat'. Dit speelde klaarblijkelijk al in 1673. 
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Als oppervlaktemaat was een 'lopen' (lopensaet of lopense) de hoeveelheid land, 
die met een lopen rogge in een keer lopen bezaaid kon worden. 

BIJLAGE 

1673.11.29 Oirschot 

De Oirschotse regenten geven op verzoek van Lubertus van Vollenhoo, rentmees-
ter van het Oirschotse kapittel, een overzicht van het verschil tussen Oirschotse en 
Bossche korenmaten. 

Minuut: O.A.A.O., vrl. inv. nr. 5476. 

Wij schepenen, geswoorens, raetsmannen, kerck- ende heilige Geestmeesters, 
representeerende 't corpus der vryheydt Oirschot, tuygen ende certificeren mits 
delen ter instantie van Lubertus van Vollenhoo, rentmeester van het capittel der 
voorschreven vryheydt, dat gemelte vryheydt ende de inwoonderen van dien van 
alle oude tyden hebben gehadt ende noch daegelycx gebruycken eenen cooren-
mate, onderscheyden van de mate der stadt van 's-Hertogenbossch, bestaende in 
kannen, lopens oft vaeten, sesters, malders ende mudden, maeckende twaelff kan-
nen een vat oft lopen, twe lopen een sester, drie sesters een malder ende twe mal-
ders een mudde, ende dat de mate der stadt van 's-Hertogenbossche oock bestaet 
in lopens, sesters, malders ende mudden, toch met dit onderscheydt, dat twe lopen 
ten Bossch maecken een sester, maer vier sesters maecken aldaer een malder ende 
twe malders een Bossch' mudde in der voegen, dat twaelff Oirschotse lopens oft 
vaeten maecken een Oirschots mudde ende sesthien Bossche lopens maecken een 
Bossch' mudde, dat oversulcx een Oirschots mudde is cleynder als een Bossch' 
mudde, maer een Oirschots lopen oft vat is grooter als een Bossch' lopen oft vat, 
aengesien dat veerthien Oirschots lopens oft vaeten maecken sesthien Bossche 
lopens, want wy hetselve soo altyt hebben weeten ende noch daegelycx sien use-
ren. 
Ende dattet is Goddelyck ende rechtveerdelyck der waerheydt getuygenisse te 
geven, soo hebben wy schepenen voorschreven onsen gemeynen schependomsze-
gele op het spatium deser doen drucken ende door onsen secretaris laeten onder-
teeckenen. 
Gegeven den XXIXen november 1673. 

w.g. P. van Andel. 

V. DE FAMILIE TEURLINCX 
EN HUN STOELEN- EN WIELDRAAIERSAMBACHT 

door H. Teurlincx 

Inleiding. 
Op 8 mei 1976 werd te Oirschot een archiefdag gehouden ter gelegenheid van het 
eerste lustrum van het drie-maandelijks tijdschrift "Campinia", uitgegeven door 
het streekarchief Noord-Kempenland. 
Op die dag was er ook een historische tentoonstelling in het "Hof van Solms", 
betrekking hebbende op de stoelenindustrie in Oirschot, waar niet alleen stoelen 
getoond werden maar ook een overzicht werd gegeven van de fabrieken met 
oprichtingsdata. 
Het viel mij op, dat bij de naam van de firma C.H. Teurlincx en Meijers het jaar-
tal 1860 stond en bij die van de Gebr. Teurlincx het jaartal 1904. 
Op mijn opmerking betreffende het jaartal 1904, welke mijns inziens onjuist was, 
moest men het antwoord schuldig blijven. 
Vanwege het feit, dat de firma Gebroeders Teurlincx al ver vóór 1904 stoelen 
maakte, is uit het hierop volgend onderzoek komen vast te staan, dat de familie 
Teurlincx zich reeds in de achttiende eeuw met het vervaardigen van stoelen bezig 
hield. 
Aangezien de economische omstandigheden niet erg rooskleurig waren en het 
afzetgebied klein was te noemen, kon men spreken van fabrikage op bescheiden 
schaal. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de stoelenindustrie een belang-
rijke bedrijfstak in Oirschot, waarbij de familie een grote bijdrage leverde; niet 
alleen door de Oirschotse stoelen maar ook door de in 1859/1860 geïntroduceer-
de Amerikaanse stoel. 
Eén van de familieleden, Cornelis Jacobus Teurlincx geheten ging in 1848 naar 
Amerika en kwam in Detroit in de stoelenbranche terecht, waar hij kennis maak-
te met een van oorsprong Engels stoeltype, de zogenaamde Amerikaanse stoel. 
Omstreeks 1858 kwam hij terug met een schat aan gegevens en kon dankzij de 
medewerking van een neef van hem, Augustinus Teurlincx, met de productie van 
de stoelen beginnen. 

Het begin van de stoelendraaierij. 
Dinsdag 3 december 1720 moet een bijzondere dag geweest zijn voor de familie 
Teurlincx in Turnhout. 
Op die dag vond er een doopplechtigheid plaats in de Sint-Pieterskerk aan de 
Grote Markt. De tweede zoon van Augustinus Teurlincx uit zijn tweede huwelijk 
met Cornelia Dommelers werd ten doop gehouden door zijn grootvader Cornelius 
Dommelers en Helena Vueghts, een buurtgenote van de familie. De dopeling ont-
ving de naam Cornelius. 
Zijn vader Augustinus, geboren en gedoopt te Haaren bij Oisterwijk, was eerder 
gehuwd geweest met Cornelia Havermans, die hem drie kinderen had geschonken, 
te weten: Henricus, Petrus en Maria Cornelia, die allen te Turnhout zijn geboren 
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en gedoopt. Op 25 april 1718 overleed Cornelia en Augustinus bleef met drie kin-
deren achter, waarvan de jongste ongeveer een half jaar oud was. Op 21 juni daar- 
aanvolgend hertrouwde Augustinus te Turnhout met genoemde Cornelia 
Dommelers en werd er ten behoeve van de kinderen uit het eerste huwelijk een 
boedelbeschrijving gemaakt, waarin behalve onroerende goederen ook roerende 
goederen, zoals draaiersgereedschap en winkelwaar werden opgesomd. 
Uit het tweede huwelijk van Augustinus werden zeven zoons geboren en gedoopt 
te Turnhout, waarvan Cornelius, zoals gemeld de tweede zoon was. Cornelius, ook 
wel Cornelis genoemd, groeide op in Turnhout en zou, zoals gebruikelijk was, bij 
zijn vader in de leer zijn gegaan voor wieldraaier. 
Het gezin woonde in een welgelegen huijssinge, waarvan de ligging is te situeren 
op de hoek van het tegenwoordige Zegeplein en de Grote Markt. 
Hoe zijn verdere levensloop in Turnhout was, is niet bekend. Hij was amper 16 
jaar, toen zijn moeder op 9 december 1736 overleed. 
Zijn vader hertrouwde op 5 mei 1737 voor de derde maal, nu met Christina 
Tormans uit Beerse bij Turnhout, uit welk huwelijk één dochter werd geboren, die 
de naam Maria Theresia kreeg. Kort voor haar eerste verjaardag overleed 
Augustinus op 50-jarige leeftijd en werd op 7 februari 1739 te Turnhout begraven. 
In 1748 nam Cornelis het besluit zijn geboortestad te verlaten om zich in Oirschot 
te gaan vestigen en hij verkreeg daarvoor op 14 juni 1748 van de schepenen een 
borgbrief*. 
Wat hem bewogen had om Oirschot als zijn nieuwe vestigingsplaats te kiezen, is 
niet met zekerheid te zeggen of hij moest er relaties hebben met deze of gene. 
In de jaren 1734 en 1742 woonde er een neef van hem met zijn gezin in Oirschot. 
De neef, Frans Teurlincx geheten, was een zoon van Aert uit Oisterwijk, de oud-
ste broer van Cornelis' vader. 
Hoewel Frans 15 jaar ouder was dan Cornelis, bleek er toch een goede verhouding 
te bestaan tussen beiden, want op 20 april 1741 was Cornelis namelijk doopgetui- 
ge van de in Oirschot geboren zoon van Frans, die de naam Augustinus kreeg. Ook 
bestond de mogelijkheid, dat Cornelis meerdere malen bij zijn neef op bezoek 
kwam en op die manier kennismaakte met zijn toekomstige vrouw. 
Want na verblijf van ongeveer twee en een half jaar in zijn nieuwe woonplaats, gaf 
hij op 15 november 1750 zijn ja-woord aan Martina Baijens. 
Zij namen hun intrek in de woning, welke Cornelis reeds vóór zijn huwelijk 
bewoonde. Deze woning, gelegen aan de Rijkesluisstraat, het huidige nr. 13, had 
hij in 1748 van de Tafel van de Heilige Geest van Kerkhof, Hedel en Spoordonk 
gehuurd. Uiteindelijk koopt hij het huis in 1761 voor een bedrag van 245 gulden. 
Uit het huwelijk werden vier zonen en vier dochters geboren. 
Cornelis verdiende de kost met het maken van stoelen en diverse houtwerken zoals 
houten borden, lepels etc. Enige kerkrekeningen geven een beeld van zijn werk- 

* Een borgbrief ook wel ontlastbrief genoemd, werd verstrekt aan diegenen, die naar een 
andere plaats verhuisden. Het doel van de brief was, dat wanneer een persoon of familie 
in de nieuwe woonplaats tot armoede zou komen, de plaats van herkomst kon worden 
aangesproken voor een gedeelte in de alimentatie. 
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zaamheden als wieldraaier en ook als schilder. In de kerkrekeningen uit de jaren 
1748-1749 is opgetekend, dat hij voor het maken van 6 stoven op 13 december 
1749 twee gulden en twee stuivers ontving en voor het maken van één stoof op 23 
december d.a.v. 7 stuivers. Op 28 juli 1761 ontving hij een bedrag van 1 gulden 
en elf stuivers voor verrichte werkzaamheden op 27 juni. De tekst van deze laat-
ste rekening luidt als volgt: 

27 junij 1761 1 stoel gerepareert voor de Groote Kerk 
3 stoelen gemat en 3 stoelen de mat ge-
repareert en 2 koppen opgedraijt 

Behalve het maken of repareren van stoelen leverde Cornelis ook verf, stopverf 
etc. en verrichtte schilderwerk aan de kerk, blijkens een rekening van 24 septem-
ber 1786 ging het hierbij om een bedrag van 27 gulden, 16 stuivers en 2 pennin-
gen. 
In de periode van 1750 tot einde achttiende eeuw waren de economische omstan-
digheden slecht te noemen en het is natuurlijk goed denkbaar, dat er allerlei werk 
moest worden aangepakt om te overleven. Al met al was het hem toch gelukt om 
financieel uit de voeten te kunnen, want Cornelis had behalve het in 1761 gekoch-
te huis ook nog andere percelen gekocht. 
In 1779 kocht hij van Johanna Walraven, weduwe van Rogier Bernarts Vlemmincx 
een akkertje, groot 2,5 lopen (circa 40 aren) en in 1787 kocht hij van Leonard de 
Marcq een schuur en hof, groot 1,5 lopen (circa 25 aren) voor een bedrag van 431 
gulden. 
Dit laatste perceel is gelegen aan de Rijkesluisstraat, huidige nr. 52, waar nu de 
stoelenfabriek van de firma Teurlincx en Meijers is gevestigd. 

Cornelis overleed op 82-jarige leeftijd en werd op 31 januari 1803 begraven. Zijn 
vrouw was reeds overleden op 20 oktober 1796. 
Op 3 september 1803 vond er een erfdeling plaats tussen de dan nog in leven zijn-
de kinderen met name Cornelia, Hendrik, Wilhelmus van Beers als man van Maria 
Adilia, Jan en Louis. In die erfdeling werd vastgelegd, dat Louis het ouderlijk huis 
en hof kreeg benevens winkelwaar en hij moest aan zijn zuster Maria Adilia 200 
gulden betalen ter egalisatie van alle andere parten. 
Hendrik ontving een schuur en hof, nu gemaakt tot eene woning, gelegen aan de 
Rijkesluisstraat 52 en moest zijn broer Jan 100 gulden betalen. 
Cornelia ontving een perceel land, genaamd de Aenstede van Anneke Bonaerts, 
groot 3 lopen (circa 50 aren). Jan verkreeg een partij meubelen, tin en ellegoed en 
ontving van zijn broer Hendrik een som van 100 gulden. En tot slot kreeg Maria 
Adilia een partij meubelen, ellegoed en brandhout en van haar broer Louis 200 
gulden. 
Uiteindelijk bleven Cornelia en Louis (beiden ongehuwd) in het ouderlijk huis aan 
de Rijkesluisstraat 13 wonen. 
Hendrik, pas gehuwd met Catharina Smetsers bewoonde het al eerder genoemde 
pand aan de Rijkesluisstraat 52. 
Jan woonde sinds hij gehuwd was op 9 juli 1797 met Catharina Kemps aan de 
Rijkesluisstraat, het huidige nr. 4. 
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In een tijdvak van bijna vijf jaar vonden er in de familie van Hendrik Teurlincx 
drie overlijdens plaats. 
Martina, de oudste dochter overleed op 28-jarige leeftijd op 19 augustus 1832. 
Hendrik, haar vader, op 7 december daaraanvolgend en haar moeder Catharina 
Smetsers op 6 september 1837. 
Maria, de jongste dochter van Hendrik, huwde op 10 juli 1842 met Hendrik 
Meijers. Bij dat huwelijk was ook als getuige aanwezig haar neef Augustinus 
Teurlincx, de jongste zoon van haar oom Jan. 
Met haar broers Cornelis Jacobus en Peter woonden Maria en haar man Hendrik 
Meijers aan de Rijkesluisstraat 52. 
Cornelis Jacobus had evenwel het voornemen om te emigreren en omstreeks 
augustus 1848 vertrekt hij met Willem Meijers (een broer van zijn zwager) en 
diens vrouw en kinderen naar Noord-Amerika (Detroit) met het doel een beter 
bestaan op te bouwen. 
In de lijst van de volksverhuizers (deel II Noord Brabant 1848-1877, folio 12 , 
aanwezig in het archief van het Departement van Binnenlandse Zaken) staat woor-
delijk: 

Cornelis Teurlincx-houtzager-oud 42 jaar-RK-min gegoed- heeft geen aanslag 
gehad. Reden van vertrek naar Amerika: om er een beter bestaan op te bouwen - 
naar Detroit. 

Uit de laatste gegevens blijkt, dat Cornelis evenals zijn vader het beroep uitoefen- 
de van houtzager. 
Blijkbaar had ook zijn broer Peter plannen gemaakt om te emigreren en vertrekt 
met hetzelfde doel voor ogen in 1851 naar Detroit in Noord-Amerika. 
Het was in die tijd niet zo verwonderlijk om te emigreren, want economische 
omstandigheden dwongen hiertoe. De jaren 1845-1849 waren niet rooskleurig en 
vooral de mislukte aardappeloogsten van 1845 en 1849 waren er debet aan. De 
internationale crises van 1848 en ziekten als tyfus en influenza veroorzaakten een 
noodtoestand, als ook de stijgende prijzen op levensmiddelen in 1847 en de toe- 
nemende werkloosheid. 
Daarenboven kwamen in 1848 in diverse Europese steden maart-revoluties voor, 
zodat in Nederland de zo lang verwachte grondwetswijziging uiteindelijk versneld 
werd doorgevoerd, waardoor eventuele politieke moeilijkheden hier te lande wer-
den voorkomen. 

In Amerika was Cornelis Jacobus in de stoelenbranche terechtgekomen en volgens 
zijn brief van maart 1853 aan zijn neven en nichten (kinderen van Jan Teurlincx, 
zijn oom) moesten ze hard werken, maar ging het hen voor de wind, in tegenstel-
ling tot de omstandigheden in Oirschot, waar je met de pet in de hand je stoelen 
moest slijten. 
Dat klonk erg positief, maar ... in de winter was er bijna geen werk. Ze moesten 
op aanvoer van hout wachten en leefden min of meer op crediet. 
Ondanks de kennelijk goede vooruitzichten, keerde hij omstreeks 1858 toch terug 
naar Oirschot. 
Zijn broer Peter, die hem in 1851 was gevolgd en als schilder in de omgeving van 
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Beroepen. 
Om te weten te komen wat voor beroepen de zoons van Cornelis uitoefenden, wer-
den de boeken van de patentschuldigen (patenregisters) geraadpleegd. Deze belas-
ting (ingevoerd in 1805) werd aanvankelijk geheven, wanneer men een bedrijf 
wilde gaan beginnen of een bepaald beroep uit wilde gaan oefenen, maar in 1819 
omgezet in een belasting op een beroep of bedrijf, geheven op de geschatte onzui-
vere opbrengst van een bedrijf. Het patent werd in 1893 vervangen door de 
bedrijfsbelasting. 
De in Oirschot aanwezige patentregisters dateren van 1815 met enige onderbre-
kingen tot 1862 en vanaf 1891 tot 1893. 
De gegevens over de jaren 1815 tot en met 1831 geven voor Jan, Hendrik en Louis 
een gelijk beeld en voor Jan en Hendrik gold in het algemeen, dat zij naast wiel-
draaier en stoelenmaker ook winkelier waren in kruidenierswaren zoals koffie en 
thee, tabak en de markten frequenteerden. 
Voor Louis gold hetzelfde met dien verstande, dat hij geen wieldraaier was maar 
schoenmaker. 
Helaas ontbreken de gegevens over de jaren 1818 tot en met 1820 en 1832. 
In 1833 werd Jan genoemd winkelier in de eerste en tweede soort, wieldraaier en 
zevenmaker zonder knecht en koopman in aardewerk. 
Inmiddels was Hendrik de oudste van de drie broers op 7 december 1832 overle-
den en in 1833 wordt de weduwe van Hendrik genoemd in de registers, zijnde 
winkelierster en stoelenmaker met knecht. 
In de periode tot 1842 was Jan ook geregistreerd als boekverkoper; verder ver-
kocht hij papier, pennen en andere benodigdheden en was daarbij ook stoelenmaker. 

Gezin Hendrik Teurlincx. 
Zoals eerder geschreven, was Hendrik, de oudste zoon van Cornelis en van 
Martina Baijens op 19 juni 1803 gehuwd met Catharina Smetsers, die hem vier 
kinderen schonk, te weten: Martina, Cornelis Jacobus, Peter en Maria. 
Van Hendrik is uit de kerkrekeningen bekend, dat hij hout leverde en een hout-
zaag-inrichting moest hebben. Hieronder volgt een letterlijke weergave van twee 
rekeningen uit het jaar 1805, welke Hendrik indiende: 

Hendrik Teurlincx planken gelevert voor St. Peterskerk 
1805 in Junij 27 voet 2 1/2 duim 4 st. de voet 
Den 3 Julij nog 35 voet samen 62 voet 12- 8- 0 
Voldaan Hendrik Teurlincx 

Hendrik Teurlincx gelevert 
voor St. Peterskerk 1805 den 22 September 
33 voet notebome planken 12 duijte de voet 2- 9- 8 
Den 20 November 25 voet eijke planke 1 1/2 duim 
2 3/4 st. de voet 3-8-12 
Den 21 dito nog 22 1/2 voet 3-1-14 

9-0- 2 
Voldaan Den 3 Januari 1806 

(get.) Hendrik Teurlincx 
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Detroit werk had gevonden, was al eerder in Nederland terug. Want op 20 april 
1858 lieten Peter Smetsers, Peter Teurlincx en zijn zwager Hendrik Meijers een 
schuldbekentenis opmaken voor de notaris te Oirschot ten behoeve van de 
gemeente Oost-West en Middelbeers ten bedrage van f. 800,- tegen een rente van 
4 1/2%. Het geleende bedrag was bestemd om de terugkeer van Cornelis Teurlincx 
te bekostigen. 
Typerend is, dat van het vertrek en van de terugkomst van zowel Cornelis Jacobus 
als van Peter geen aantekening in het bevolkingsregister is gemaakt. Men mag 
ervan uitgaan dat Cornelis kort na de geldlening op 20 april 1858 huiswaarts ging 
en in de loop van 1858 thuiskwam. 

Familie Jan Teurlincx. 
Jan, de op één na jongste zoon van Cornelis Teurlincx en van Martina Baijens, was 
gehuwd met Catharina Kemps. Uit dat huwelijk werden negen kinderen geboren 
ofwel zeven dochters en twee zoons. Jan oefende behalve het beroep van stoelen-
maker ook nog het vak van houtdraaier uit, hetgeen blijkt bij de geboorteaangifte 
van zijn jongste zoon op 2 januari 1813. In de geboorteakte, welke in het Frans is 
opgesteld, staat het beroep vermeld van tourneur de bols, hetgeen houtdraaier 
betekent. 
Volgens het patentregister van 1842 oefende hij ook het beroep uit van vetkaar-
senmaker. 
Dat er uiteenlopende beroepen werden uitgeoefend, had te maken met het feit, dat 
er geen groot afzetgebied was en aangezien kaarsen zowel voor huishoudelijk 
gebruik als voor kerkelijke erediensten bestemd waren, was de vraag naar dit arti-
kel vele malen groter. 
T.b.v. de kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Oirschot had Jan nog een 
aantal stoelen geleverd. De door Jan ingediende rekening werd door zijn zoon 
Cornelis getekend voor ontvangst van het bedrag op 20 februari 1845. 
Gezien de leeftijd van Jan - hij was in 1845 80 jaar - lag het voor de hand, dat niet 
hij maar één van zijn zoons Cornelis of Augustinus de stoelen had gemaakt. 
Buiten zijn vakgebied was Jan in de periode van 1 april 1802 - 1 april 1803 bor-
gemeester (ontvanger) en op 17 januari 1806 werd hij zelfs schepen in Oirschot. 
Na de inlijving van het zuidelijk deel van Nederland bij het Franse Keizerrijk in 
maart 1810 werd hij in juli daaraanvolgend als fungerend schepen beëdigd tot 
raadslid van de Commune d'Oirschot, welke functie hij bleef uitoefenen tot juli 
1824. Op 23 juni 1845 overleed Jan Teurlincx in de leeftijd van 81 jaar. 

Cornelis bleef met zijn jongste zuster het ouderlijk huis aan de Rijkesluisstraat 4 
bewonen en zetten het werk van hun vader voort. Zij hadden er een drukkerij, een 
kaarsenmakerij en een winkel en leverde veel aan scholen en aan de Gemeente. 
Augustinus, die op 25 september 1842 was gehuwd met Johanna Francisca 
Messing, hield zich vanaf die tijd zelfstandig bezig met het maken en het repare-
ren van stoelen. In het patentregister uit de jaren 1843-1844 staat hij vermeld als 
stoelenmaker en draaier en later met een knecht. In het patentregister van 1844-
1845 staat achter de naam van Augustinus: 

Supplement van een knecht als stoeldraaier gepatenteerd. 

161 

In de registers van 1846 en 1847 was hij ook nog kramer van houtwaren. 
In het jaar 1854 kwam Augustinus voor in de registers als houtdraaier beneden 
drie knechts, zevenmaker en als agent van verschillende verzekeringen, waaron-
der de brandverzekering. 
In die periode woonde Augustinus met zijn gezin op de hoek van de 
Rijkesluisstraat - Molenstraat en omstreeks 1859 of eerder verhuisden zij naar de 
Nieuwstraat om daar het beroep van houtdraaier en stoelenmaker uit te oefenen. 
Dat huis huurde hij van de heer van Baar, kerkmeester van de St. Pieterskerk te 
Oirschot. 
Dat laatste blijkt uit de kerkrekeningen vanaf 1859, waarvan ingediende nota's 
aanwezig zijn van Augustinus met het verzoek om van het aan hem uit te betalen 
bedrag de huishuur in te houden. 
In die tijd keerde Cornelis Jacobus Teurlincx, de neef van Augustinus, terug uit 
Amerika met de nodige gegevens en tekeningen van de Amerikaanse stoel. 
Vanwege het feit, dat Augustinus de nodige ervaring had om stoelen te maken en 
de juiste gereedschappen had, gingen de neven weldra aan de slag en vervaardig-
den de eerste Amerikaanse stoelen in de werkplaats aan de Nieuwstraat en daar-
mede was de basis gelegd voor de verdere productie. 
De samenwerking zou enige jaren duren totdat Cornelis Jacobus voor zichzelf 
begint en zich later gaat associëren met zijn zwager Hendrik Meijers. Wat de reden 
was om deze samenwerking te verbreken, is niet bekend. 
Cornelis Jacobus betaalde in 1863 voor het eerst patentbelasting en zoals staat 
aangegeven: 

Ambtshalve aangeslagen voor f. 0,77 - werkt alleen. 

Vanaf 1863 of later moest die samenwerking met zijn zwager begonnen zijn en 
daarmede was de oprichting van de firma C.H. Teurlincx en Meijers een feit. 
Het onderzoek, welke het hypotheekkantoor te Eindhoven verrichtte inzake de 
oprichtingsdatum van de firma, had geen resultaat. 
Ondertussen ging Augustinus voort met het vervaardigen van Amerikaanse stoe-
len, die veel comfortabeler waren en vanwege de houten zitting steviger dan de 
oorspronkelijke Oirschotse stoel. 
Hoewel Cornelis Jacobus diegene was geweest, die in Amerika de stoel had leren 
kennen en maken en deze uiteindelijk naar Oirschot bracht, moet wel worden aan-
getekend, dat de eerste stoel bij zijn neef Augustinus in de werkplaats werd 
gemaakt en de productie daarvan als eerste van de grond kwam. 
Niet voor niets vertelde Cornelis Gerardus, de jongste zoon van Augustinus aan 
zijn dochter Anna (van den Berg-Teurlincx), dat bij zijn vader en in samenwerking 
met Cornelis Jacobus de stoelen werden vervaardigd. 
Helaas ontbreken de patentregisters van de jaren 1862 tot en met 1890 en is het 
niet mogelijk om een goed beeld te krijgen omtrent de stoelenindustrie uit die tijd. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw vond er een uitbreiding plaats van de 
stoelennijverheid, er kwamen meer fabrieken en de mechanisatie deed zijn intrede. 
Nadat Cornelis Jacobus met zijn zwager Hendrik Meijers ging samenwerken en 
Augustinus verder ging met zijn zoons en/of knechts, was er op dat moment spra-
ke van twee Amerikaanse stoclenmakerijen. 
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Na het overlijden van Augustinus op 20 december 1871 (hij was bijna 59 jaar) 
werd de zaak voortgezet onder leiding van zijn oudste zoon Antoon, voluit 
Antonius Laurentius Johannes geheten. Antoon was op dat moment 24 jaar oud en 
had nog gediend als zouaaf in het Pauselijke leger van 1868 tot 1870. Hij was op 
6 januari 1870 naar Oirschot teruggekeerd. 
Ofschoon Antoon het werk had overgenomen, was het zijn moeder, die de leiding 
had. De door hem ingediende nota's voor de kerk werden weliswaar door hem 
getekend, maar in naam van zijn moeder. 
Amper 27 jaar oud overleed Antoon na een langdurig ziekbed op 28 augustus 
1874. Tijdens het ziekbed van Antoon diende zijn moeder bij de burgemeester een 
rekwest in om haar jongere zoon Willem Antonie, die als militair bij het derde 
regiment infanterie was ingedeeld, uit dienst te laten komen. Hieronder volgt de 
volledige tekst uit het correspondentie register van de burgemeester die het ver-
zoek vervolgens aan de Commissaris van de Koning richtte: 

Aan de Commissaris des Konings. 

In voldoening aan nevensgaande missive heb ik de eer UEd. te berigten dat bij-
gevoegd rekwest van J.EMessing, weduwe van A.Teurlincx in allen deelen naar 
waarheid en wel bijzonder 
a) dat de ziekte van haar oudste zoon Antonius volgens mondelinge verklaring 
heden door den Medicine Docter van Everdingen gedaan zodanig is verergerd dat 
hij volstrekt niet meer kan of mag werken. 
b) dat haar zoon Willem Antonie op 8 Mei j.l. te Tilburg is afgeleverd en aldaar bij 
het 3e Regt infanterie, waarbij hij nog in dienst is en niet bescheidenheid als mijne 
meening mede te deelen dat alle termen bestaan om aan het verzoek der rekwe-
stant te voldoen. 

Het resultaat was, dat Willem enige dagen verlof kreeg om thuis mede orde op 
zaken te stellen. 

Volgens de administratieve gegevens van de St. Pieterskerk te Oirschot bedankt de 
weduwe A.Teurlincx op 24 juni 1875 voor het stoelen zetten in de kerk. 
Woordelijk staat er: 

Den 24 Juni 1875 heeft de We Aug.Teurlincx bedankt voor 
het stoelen zetten en in diens plaats heeft Frans van der 
Heijden het aangenomen niet de zorg van de stoelen zooveel 
mogelijk in orde te houden en dit voor de som van 1 gulden 
per week, dus f 52,- per jaar. 

Dat werk heeft Augustinus vele jaren verricht en hij repareerde tevens de stoelen. 
Hoeveel personen er bij de weduwe Aug. Teurlincx in 1875 in dienst waren, is niet 
bekend. De gegevens daarover ontbreken. 
Na het overlijden van Antoon in augustus 1874, nam zijn jongere broer, Frans 
geheten, de leiding over en ging verder met zijn broers Willem Antonie en 
Cornelis Gerardus onder supervisie van hun moeder. Als naaste medewerker was 
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ook aanwezig Frans Dekkers, die in 1873 bij hen was begonnen als schilder en 
later stoelenmaker. 
Jaren later had er zich wederom een nieuwe werknemer gemeld en wel in de per-
soon van Petrus (Piet) van Leuven geboren te Oirschot op 5 november 1865. Hij 
leerde het vak van stoelenmaker en het is dus begrijpelijk, dat hij op zijn vroegst 
in 1877 is begonnen om te mogen werken vanwege zijn jeugdige leeftijd van 12 
j aar. 
Piet van Leuven begon in 1886 voor zichzelf en toen hij op 22 februari 1892 te 
Oirschot huwde met Maria van Hout, noemde hij zijn bedrijf voortaan stoelen-en 
meubelfabriek P. van Leuven - van Hout. 
Dat bedrijf vierde in 1986 nog het 100-jarig bestaan. 
In ieder geval werkten er minstens 5 personen in het stoelenbedrijf van wijlen 
Augustinus Teurlincx. 

Gebroeders A. Teurlincx. 
Voor het eerst dook de naam Gebroeders A.Teurlincx op ter gelegenheid van de in 
Breda gehouden Provinciale Tentoonstelling voor Nijverheid, landbouw en kunst. 
Deze tentoonstelling werd gehouden van juli tot en met augustus 1875. Op 13 juli 
1875 werd aan de genoemde Gebroeders A.Teurlincx een eervolle vermelding ver-
leend voor de door hen tentoongestelde producten. 
Volgens catalogusnr. 187 van het programmaboekje betrof het Amerikaanse stoe-
len, te weten: 

a. rockingchair f 
b. leunstoel 
c. 2 gewone stoelen 
d. kinderstoeltje 

Alhoewel de naam in 1875 in de openbaarheid kwam door de tentoonstelling, 
dateerde het gebruik van die naam van na 20 december 1871, het overlijden van 
Augustinus Teurlincx. 
Het bedrijf werd, zoals reeds gezegd door zijn zoons onder supervisie van hun 
moeder voortgezet. 
De gezinssamenstelling volgens het bevolkingsregister uit de periode 1880-1890 
(blad 148, huisnr. 137 (Nieuwstraat 52) ziet er uit als volgt: 

Messing Johanna Francisca  Hoofd overleden 17-11-1888 
Teurlincx Catharina Francisca dochter ongehuwd 

" Franciscus Josephus zoon stoelenfabrikant 
overleden 19-07-1885 

Willem Antonie zoon stoelenfabrikant 
Cornelis Gerardus zoon 

In 1879 namen de Gebroeders A. Teurlincx wederom deel aan de tentoonstelling 
van de Nederlandsche en Koloniale Nijverheid te Arnhem, welke gehouden werd 
van april tot november 1879. 
Voor de eerste maal nam ook de firma C.H.Teurlincx en Meijers deel aan de ten- 

8,-
3,50 
1,40 
2,50 
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toonstelling. Beide firma's waren ingedeeld in groep II - Huisraad en Meubelen 
onder hoofd "Diploma's 3e graad." 

Catalogus nr. 110 - C.H.Teurlincx en Meijers 

1 wijnstoel f. 10,50 
1 ziekenstoel f. I I ,- 
1 kantoordraaistoel " 10,50 
1 armstoel " 6,50 
I armstoel " 3,50 
1 stoel " 1,55 
I stoel " 2,50 
1 gebogen stoel " 2,50 
1 zwart gebogen stoel 
1 werkstoeltje met 
ronde zitting " 1,25 

Catalogusnr. 111 - Gebroeders A.Teurlincx 

6 tuinstoelen met fauteuil f. 12,60 
6 kamerstoelen " 18,25 
1 rockingchair nr. 1 
1 rockingchair tir. 2 

De belangstelling voor de producten van de Gebroeders A. Teurlincx trok grote 
aandacht, zodat de commissie van de tentoonstelling besloot om 6 tuinstoelen te 
kopen voor de te houden verloting. 
In dat zelfde jaar op 20 februari hadden de Gebroeders aan de gemeente 
Hoogeloon 6 stoelen en een zetel geleverd voor de prijs van f. 12,60. 
Hieruit blijkt, dat er toch goede kwaliteit werd geleverd ondanks het kleine assor-
timent, welke zij later in dat jaar gingen tentoonstellen in Arnhem tezamen met de 
firma C.H. Teurlincx en Meijers, die veel meer hadden te bieden, zoals blijkt uit 
de catalogus. 

Op 19 juli 1885 overleed Frans aan de gevolgen van tyfus. Hij leidde de firma 
sinds 1874 namens zijn moeder. Hij was niet alleen een bekwaam vakman, maar 
had ook goede muzikale kwaliteiten en was lid van de Oirschotse harmonie " Arti 
et Amicitiae ". 
Na zijn overlijden moest de moeder van Frans een keuze maken voor de opvolging 
in de stoelenfabriek en om die te garanderen, besloot zij om haar jongste zoon 
Cornelis Gerardus te vragen de leiding op zich te nemen. Op dat moment woonde 
de familie nog in de Nieuwstraat en bestond het gezin uit vier personen, te weten: 
Johanna Francisca Messing, weduwe van Augustinus Teurlincx, de zoons Willem 
Antonie en Cornelis Gerardus en de dochter Catharina Francisca. 
Traditiegetrouw zette Cornelis de stoelenfabriek voort onder de naam van " Gebr. 
Teurlincx ". 
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Kennelijk waren er ook weleens moeilijkheden rond de orders, die geplaatst wer-
den of binnen kwamen. Het kwam nog al eens voor, dat er een bestelling werd 
gedaan en wel schriftelijk, die niet op de juiste plaats terecht kwam. Het bleek, dat 
men het met de adressering niet zo nauw nam en volstond met de adressering als 

Teurlincx - Oirschot. " 
Nu waren er op dat moment twee firma's van dezelfde naam en wel de firma 
C.H.Teurlincx en Meijers en de firma Gebroeders Teurlincx, beiden te Oirschot. 
Hiertoe had de firma Gebroeders Teurlincx op 29 juli 1885 een verzoek ingediend 
bij het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, afdeling Posterijen om 
brieven met als adres `Teurlincx Oirschot' af te geven aan de Gebroeders Teurlincx 
om hen te laten beoordelen of de brief voor hen of voor de firma C.H. Teurlincx 
en Meijers bestemd was. 
Het antwoord van het Ministerie van 6 augustus 1885 - nr. 53 luidde woordelijk 
als volgt: 

Gelet op het verzoek van de Gebroeders Teurlincx, 
stoelenfabrikanten te Oirschot, d.d. 29 juli j.l. om 
de brieven geadresseerd aan den heer Teurlincx aan hen 
te doen uitreiken en niet, zoals thans geschiedt die 
uitreiking te doen plaats hebben in tegenwoordigheid 
en met medewerking van mede te Oorschot gevestigde 
firma Teurlincx en Meijers. Heeft goedgevonden de 
adressanten te kennen te geven, dat de brieven welke 
als adres alleen de geslachtsnaam Teurlincx zonder 
vermelding van voornamen of voorletters dragen even goed 
voor de firma Teurlincx-Meijers als voor adressanten 
kunnen bestemd zijn van eerstgenoemde firma zou worden 
te kort gedaan, indien de uitreiking zonder hare goed-
keuring of medewerking aan adressanten plaats had, om 
welke redenen aan het verzoek niet kan worden voldaan. 

Het is natuurlijk aan beide firmanten om alert te zijn op de juiste adressering en 
het valt nadien op, dat de firma C.H. Teurlincx en Meijers diverse malen in nota's 
en annonces attendeert op de juiste adressering. 
Zoals gezegd zette Cornelis Gerardus in 1885 de firma voort en leverde zelfs in 
1886 zes stoelen voor de secretarie van de gemeente Oirschot en voor ontvangst 
van het bedrag ondertekende hij met " Pro firma - C. Teurlincx". Cornelis had het 
bedrijf zelfstandig in handen. 

Na het overlijden van zijn moeder Johanna Francisca Messing op 17 november 
1888 waren Cornelis, die nog ongehuwd was, en zijn zuster Catharina de enigen, 
die het huis aan de Nieuwstraat bewoonden. Willem Antonie was op 20 mei van 
dat jaar gehuwd met Adriana Maria Vlemmix. Hij was ook stoelenmaker en als 
zodanig in het bedrijf werkzaam. 
Vanwege zijn goede relatie met zijn neef Frans Messing kwam Cornelis Gerardus 
menigmaal in Eindhoven of Gestel en maakte hij bij een der gelegenheden kennis 
met de in Gestel woonachtige Maria Josephina Geelen, met wie hij op 9 mei 1892 
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in Gestel huwde. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren. 
Het jonge paar betrok het ouderlijk huis in de Nieuwstraat, alwaar vier kinderen 
werden geboren. 
Na een paar jaar nam Cornelis het besluit om te gaan bouwen en diende op 13 
december 1895 een verzoek in bij Burgemeester en Wethouders van Oirschot om 
te mogen bouwen op een perceel grond, kadastraal bekend sectie F, nummer 2727; 
dat is in de tegenwoordige Kanaalstraat. In die tijd was het veel eenvoudiger om 
een huis te bouwen dan tegenwoordig het geval is. Immers de regeling met betrek-
king tot het bouwen was alleen vastgelegd in een algemene politieverordening, pas 
in 1901 kwam er een woningwet. 
Betreffende die aanvraag volgen enige citaten uit de notulen van B. en W. van 
Oirschot van 13 december 1895: 

Artikel 5 
Ingevolge artikel 91 der Algemene Politieverordening is 
door Cornelis Teurlincx, stoelenfabrikant, alhier aan-
gifte gedaan ter secretarie van zijn voornemen om te 
bouwen op het perceel Sectie F nummer 2727. 
De voorzitter zegt, dat het op den duur onhoudbaar is, 
dat de Raad zelve en wel ingevolge de verordening binnen 
acht dagen de richtingslijn vaststelt, hij zal dan ook in de 
eerstkomende vergadering den Raad voorstellen te dier zake 
eene commissie te benoemen. 

En uit de vergadering van 20 december 1895: 

Het College van Burgemeester en Wethouders vormende met 
den heer J. van Baar, raadslid, de commissie op het 
bouwen, besluit na in loco gedaan onderzoek den Raad 
voor te stellen de richtingslijn voor het te bouwen 
huis en fabriek door C.Teurlincx, stoelenfabrikant 
alhier op het perceel Sectie F nummer 2727 te bepalen 
in dezelfde richting en op dezelfde afstand van de 
straat als van het daarnaast gelegen huis, kadastraal 
Sectie F nummer 2745, toebehorend aan Anton Philippart. 

In de Raadsvergadering, gehouden op 12 februari 1896 wordt vastgesteld: 

Artikel 6 
Op voorstel der bouwcommissie wordt de richtingslijn van 
het te bouwen huis onder deze Gemeente, kadastraal Sectie F 
nummer 2727, toebehorende aan C.Teurlincx, vastgesteld in 
dezelfde richting als het huis, kadastraal Sectie F 
nummer 2725, toebehorende aan Antoon Philippart.  
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het jaar 1896 verhuisde de familie na ongeveer 37 jaar in de Nieuwstraat te heb-
ben gewoond naar hun nieuwe onderkomen en kon het stoelenmaken in de nieu-
we werkplaats met volle energie worden voortgezet. 

Op 14 april 1898 vond er voor de stoelenfabriek en voor Francis Dekkers in het 
bijzonder, een heuglijk feit plaats. Op die dag herdacht Francis de dag, dat hij voor 
25 jaar in dienst trad bij de Gebroeders Teurlincx. 

De Meijerijsche Courant van Zaterdag 16 april berichtte daarover het volgende: 

Oirschot, 14 April. Heden herdenkt de 
bekwame brave Francis Dekker feestelijk den 
dag, waarop hij voor 25 jaar in dienst trad der 
firma GebrTeurlincx, fabrikanten van Ameri-
kaanse stoelen. Hij ontving van zijn patroons 
een prachtig zilveren remontoir te geschenke. 

In de Peel-en Kempenbode van Zaterdag 16 April 1898 was het volgende te lezen: 

Oirschot, Donderdag 14 April vierde men bij 
de firma Gebroeders Teurlincx een genoegelijk feest. 
Een der werklieden EDekkers was daar 25 jaar 
achtereen werkzaam geweest en nu meende de 
patroon deze gelegenheid niet onopgemerkt te mogen 
laten voorbijgaan. Den jubilaris werd een prachtig 
zilveren horlogie met dito ketting aangeboden en 
al het overige werkvolk was dien dag vrij met 
behoud van tractement en bovendien den geheelen 
dag bij den patroon thuis, waar zij allen, ook de 
echtgenoote van den jubilaris niet te vergeten gast-
vrij werden onthaald en den dag recht aangenaam 
en gezellig doorbrachten. Zulke feestjes dragen er 
zonder twijfel veel toe bij om steeds een goede 
verstandhouding tusschen patroon en werkman te 
doen heerschen. 

Hieruit mag de conclusie worden getrokken, dat Francis Dekkers in april 1873 in 
dienst is getreden bij de Gebroeders Teurlincx als stoelenmaker. Dit jubileum 
toont eens te meer aan, dat de firma niet van het jaar 1904 is, zoals op de ten-
toonstelling in 1976 ter gelegenheid van de archiefdag te Oirschot gehouden, werd 
gesuggereerd, maar van vroegere datum. 
Francis Dekkers was geboren te Oirschot op 12 januari 1843 en was gehuwd met 
Maria Agnes van Iersel. 

(wordt vervolgd) 
Cornelis kon met de bouw van een nieuw huis en fabriek beginnen, waarover zijn 
vrouw Maria Josephina in een brief aan haar ouders melding maakte. Einde van 
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I.  RICALT VI VAN MERODE, HEER VAN OIRSCHOT, 
EN ZIJN POLITIEKE OPSTELLING 

door J. Lijten 

Na de dood van zijn vader, Ricalt V, in 1559 tekende Ricalt VI wel de procuratie 
tot leenverhef maar samen met zijn 'curator' Lodewijk van der Linden. Wij heb-
ben daaruit geconcludeerd, dat hij nog niet leenrechtelijk meerderjarig was (17 
jaar) maar wel dicht daarbij)) In het begin van datzelfde jaar had hij zich laten 
inschrijven als student aan de Leuvense universiteit. 
Het proces, dat zijn oom, Hendrik I van Merode, aanspande tegen zijn moeder -
hetgeen wijst in dezelfde richting - duurde tot begin 1567 en in die tussentijd wer-
den de heerlijke rechten uitgeoefend 'van 's hooffs wegen'. Na de uitspraak in dat 
proces ten gunste der weduwe werden per 3 maart 1567 de schepenen benoemd 
`vanwege de weduwe',2) waaruit we zullen kunnen concluderen, dat Ricalt VI op 
dat moment niet in Oirschot aanwezig was. 
In het archief van de familie van Merode-Westerlo, bewaard in Brussel maar aan-
gaande stukken die betrekking hebben op Oirschot, ook in copie aanwezig in ons 
rayondepot, vonden we twee afschriften, die enig licht werpen op het doen en 
laten van Ricalt VI in de zeer turbulente periode van het voorspel en het begin van 
de tachtigjarige oorlog.3) De afschriften zijn van een schuldbekentenis van de 
Staten generaal aan de commandanten van door hen aangemonsterde troepen van 
1579.04.23.4) en een appointement van de Rekenkamer van Brabant, toen reside-
rend te Namen, van 1583.08.22 op een rekest van de broer en zusters van Ricalt 
VI betreffende confiscatie van de halve heerlijkheid.5) 
Om de opstelling van Ricalt VI (en Oirschot) goed te kunnen begrijpen is het 
nodig om eerst een beeld te hebben van de politieke situatie van de Nederlanden 
in die tijd. 

De politieke situatie in de Nederlanden 1555 - 1585 
Ofschoon men revolutie gewoonlijk beschouwt als een verzet van het volk van 
onderaf, is het duidelijk, dat een revolutie bijna nooit uit het gewone volk stamt, 
maar bijna altijd een aktie is van de subtop, die het gewone volk voor zijn karret-
je weet te spannen. 
Zo wordt de politieke situatie in de Nederlanden van 1555 tot 1585 in hoofdlijnen 
bepaald door twee tegengestelde tendenzen. 
Reeds Karel V, die de titels van hertog en graaf van de Nederlands hertogdommen 
en graafschappen in zijn persoon had weten te verenigen, streefde ernaar, om de 
chaos van onderling rivaliserende vorstendommetjes te vervangen door een 
behoorlijk georganiseerde staat. Daartoe had hij in 1545 reeds een opgave 
gevraagd van alle rechtssystemen der afzonderlijke steden en vrijheden, om lang-
zamerhand tot een grotere eenheid daarin te komen. 
Zijn zoon Philips II zette deze tendens voort en streefde meer expliciet ook naar 
een vast en eenvormig belastingsysteem, wat in een goed georganiseerde staat 
onmisbaar was. 

Daartegenover stond de tendens van de steden en adel, die hun inkomsten, macht 
en privileges bedreigd zagen en bang waren, dat zij in een naar draagkracht ver-
deelde belasting meer zouden moeten bijdragen. Bovendien waren de adel, de 
kanunniken en prelaten en een gedeelte van de lagere geestelijkheid tegen de nieu-
we kerkelijke indeling, omdat deze een bedreiging was voor de lucratieve banen 
van hun adelijke zonen, die zonder studie van theologie geen hogere kerkelijke 
functies konden verkrijgen, en men door de talrijkere bisschoppen een strenger 
toezicht vreesde op hun weinig voorbeeldige levenswijze. 

Toen Karel V tot keizer gekozen was, waren zijn onderdanen in de Nederlanden 
vereerd, dat hun hertog of graaf tot deze functie was uitverkoren. Wanneer zij in 
het vervolg spraken over hun hertog of graaf, noemden zij hem niet meer bij die 
titel maar spraken van 'de keyserlycke majesteyt'. Ook toen Philips II hem 
opvolgde als landsheer, werd gesproken van 'de coninclycke majesteyt'. Nadat het 
verzet tegen Philips II was begonnen, kreeg de betiteling `coninck van Hispanien' 
een grote reclamewaarde. Evenals is de huidige reclame werd de eindeloze herha-
ling gebruikt als onopgemerkte indoctrinatie, zodat de publieke opinie door de lei-
ders van het verzet gemanipuleerd kon worden en de opstand tegen de eigen lands-
heer voorgesteld kon worden als een poging tot 'bevrijding van het Spaanse juk'. 
Het resultaat werd nog versterkt, doordat Philips II zo onhandig was om meerde-
re Spaanse vertrouwelingen belangrijke functies te geven in het bestuur der 
Nederlanden. De misleiding werkt tot op de huidige dag. 
Bovendien gaven de opstandelingen voor, niet tegen de koning te strijden (verge-
lijk het Wilhelmus) maar slechts tegen zijn slechte raadgevers. Ook deze fictie, 
hoewel tegengesteld aan de vorige, is lang gehandhaafd. 

De documenten 
Tegen deze achtergrond willen wij de gegevens stellen, die de twee documenten 
ons verschaffen. 
Het eerste document (Bijlage I) is een schuldbekentenis aan de commandanten 
van de door de Staten generaal aangeworven (Duitse) troepen. Zoals gebruikelijk 
in die tijd, begint de akte met een samenvatting van de voorgeschiedenis, met 
name het aanwerven van de militaire onderdelen. In het afschrift, waarover wij 
beschikken, staat betreffende deze aanwerving vermoedelijk een foutieve datum 
(mogelijk al in het origineel, mogelijk een vergissing van de vervaardiger van het 
afschrift). 
Het is immers bekend, dat na de dood van Requesens d.d. 1576.03.04 de Raad van 
State de leiding in de Nederlanden op zich nam. In juni 1576 brak muiterij uit 
onder de troepen van Mondragon, die zich rond Aalst groepeerden en van daaruit 
de omgeving plunderden. Ondanks het verbod van Philips II riep de Raad van 
State de Staten generaal in september 1576 te Brussel bijeen, waar besloten werd 
om troepen aan te werven om het land te beschermen tegen de muiters. Deze troe-
pen werden reeds in dezelfde maand aangeworven. 
Wanneer in het eerste document geschreven staat, dat Ricalt VI als commissaris 
`des konings' (in opdracht van de Staten Generaal) samen met anderen accoord 
gemaakt heeft met de troepencommandanten op 19 september 1577, zullen we 
moeten lezen 1576. 
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In het document wordt een betalingsregeling getroffen per Kerstmis 1579 en 
1580.6) Aangezien een afschrift bewaard is in het archief van Merode, zal Ricalt 
VI vermoedelijk ook aan de onderhandelingen over de afbetaling hebben deelge-
nomen. 

Ook het tweede document7) geeft een samenvatting van de voorgeschiedenis, 
waaruit meerdere gegevens zijn af te leiden. Moeder Geertruyd de Crom zal ca. 
1572 overleden zijn. Sindsdien heeft Ricalt VI de onverdeelde boedel beheerd en 
tot 1580 voor zijn broer en zusters gezorgd (`gegeven den simpelen cost'). Terwijl 
de andere kinderen in 's-Hertogenbosch of Oirschot verbleven, hield Ricalt VI 
zich op 'bij de tegenpartije van syne majesteyt' te Brussel of Antwerpen. Tot 1580, 
`als die stadt van t's-Hartogenbossche met haerder meijerijen haer heeft gegeven 
onder die obediëntie van zijne majesteyt' (In feite had 's-Hertogenbosch met de 
Meierij zich reeds in 1579 aangesloten bij de unie van Atrecht) heeft Ricalt VI alle 
gemeenschappelijke bezittingen beheerd. Vanaf 1580 hebben de broer en zusters 
het inkomen genoten van Oirschot en - gedeeltelijk - van Hilvarenbeek, inzoverre 
dat niet door 'de tegenpartije' in beslag genomen werd. Vanaf die tijd tot de inna-
me van Westerlo heeft Ricalt VI het inkomen van Geel - het leeuwendeel van het 
gezamenlijke inkomen - alleen gehad. 
De hertog legde beslag op de bezittingen van 'de absenten', dat is degenen, die de 
zijde van de opstand hadden gekozen en eigendommen hadden liggen in het 
gebied, dat (weer) onder controle van de hertog was. Mr. Willem van Breugel 
werd aangesteld als commissaris 'totter annotatiën' in de Meierij. Hij moest dus 
beslissen, welke goederen van 'de absenten' door de hertog in beslag werden 
genomen. Hij heeft blijkbaar in de eeste jaren na 1580 Oirschot en Hilvarenbeek 
niet aangeslagen, omdat hij voldoende op de hoogte was met de plaatselijke situ-
atie en wist, dat de inkomsten genoten werden door de broer en zusters van Ricalt 
VI van Merode. Ook de heerlijke rechten zijn blijkbaar niet onmiddellijk gecon-
fisceerd, immers in 1581 vinden we geen aparte aantekening bij de benoeming der 
nieuwe schepenen.8) Rond nieuwjaar 1582 zal van Breugel echter besloten hebben 
de heerlijke rechten te confisceren, want op 16 januari 1582 (ruim twee weken na 
de gebruikelijke datum: oudejaarsavond) werden de nieuwe schepenen benoemd 
en beëdigd `by commissie van ons heeren des conincx'.9) Desondanks werden de 
inkomsten van Oirschot en Hilvarenbeek nog niet onmiddellijk aangeslagen. Dat 
is pas gebeurd in 1583 'binnen thien oft twelff daeghen herwaerts'. Daar het rekest 
zelf. zoals gebruikelijk, niet is gedateerd, is de datum niet exact vast te stellen. De 
inbeslagname is uitgevoerd door Jan Splinter van Voorn, 'rentmeester van de con-
fiscatiën in't quartier van Den Bossche', vermoedelijk op bevel van de 
Rekenkamer van Brabant, die toen zetelde in Namen. Als reden werd opgegeven, 
dat aan de hertog het vijfdedeel van die inkomsten zou toekomen: het deel dus van 
Ricalt VI, niet het gedeelte van diens broer en drie zusters. 
Daartegen voeren de supplianten aan, dat zij bij lange geen viervijfdedecl van het 
inkomen genoten hebben, aangezien de inkomsten van Geel - het leeuwendeel der 
heerlijke inkomsten - tot voor kort (de inname van Westerlo) helemaal genoten 
zijn door Ricalt VI, die bovendien nog een belangrijk deel van de inkomsten van 
Hilvarenbeek, dat voor diezelfde tijd aan de grens van 'vijandelijk" gebied lag, 
heeft weten te innen. Zij vragen daarom uitstel van een jaar of tenminste een half 
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jaar, om de zaak met hun broer te kunnen regelen, voordat diens aandeel door de 
hertog geconfisceerd wordt, temeer omdat na de inname van Westerlo de goede-
ren te Geel in hun geheel zijn aangeslagen ten bate van de hertog. 
In het appointement wordt een uitstel van drie maanden verleend en wordt het 
rekest ten advieze in handen gesteld van Willem van Breugel en Jan Splinter van 
Voorn. 

Het is dus duidelijk, dat Ricalt VI ook na de inbeslagname van practisch al zijn 
inkomsten zijn verzet tegen de hertog nog niet heeft opgegeven. 

Het vervolg 
Zoals in 158310) werden ook op `jaarsavone 1584 de schepenen benoemd 'van-
wege de coninclycke majesteyt' .11 ) 
Pas nadat Willem van Oranje, die zich niet meer veilig voelde in Antwerpen, naar 
Holland gevlucht was en Parma duidelijk op weg was om heel de zuidelijke 
Nederlanden weer onder zijn controle te brengen, zal Ricalt VI tot het inzicht 
gekomen zijn, dat er voor hem niets te winnen was en zal hij zich met de hertog 
verzoend hebben, zodat bij de benoeming der schepenen van 1585 de situatie in 
Oirschot genormaliseerd was12) en Ricalt VI de paar laatste jaren van zijn leven 
nog in een rustige situatie in Oirschot heeft kunnen doorbrengen. 

Van de verzoening van Ricalt VI met de hertog is tot nu toe geen document gevon-
den. Wel is bekend, dat zijn neef, Jan IX van Merode-Westerlo, zich na zijn ver-
zet pas met de hertog verzoend had d.d. 1586.07.28.13 ) 
Ricalt VI zal deze laatste jaren wel druk geweest zijn om zijn financiële situatie in 
orde te brengen. De hertog zal immers voor de verzoening wel hebben vastge-
houden aan de inbeslagname van zijn inkomen gedurende de tijd van zijn verzet. 
Ricalt VI was nog coulant behandeld, doordat de hertog viervijfde van het geza-
menlijk inkomen uit de onverdeelde boedel buiten beschouwing zal hebben gela-
ten. Zijn financiële situatie zal echter niet riant geweest zijn. Bij de dood van 
Ricalt VI in 1587 was blijkens zijn testament de nalatenschap van zijn ouders nog 
onverdeeld en beschikte hij daarover, alsof hij alleen-eigenaar was.14) 
Blijkens verklaringen van Oirschotse schepenen heeft hij rond 1567 (vergeefs) 
getracht schepenen te doen benoemen 'naer synen appetyt' en de in de keuren 
vastgestelde boeten (inkomen van de heer) te doen verhogen.15) 

Conclusie 
De beschikbare gegevens overziende, zullen we kunnen concluderen, dat Ricalt VI 
vanaf zijn studie te Leuven 'de tegenpartye' van de hertog heeft gekozen, dat hij 
helemaal stond in de tendens van de adel en de steden en dat hij zoals zijn voor-
ouders een typische vertegenwoordiger was van de feodale mentaliteit. Hij zal 
enkel zijn jeugd en zijn laatste levensjaren in Oirschot hebben doorgebracht. 
Vermoedelijk zijn het voor hem geen vrolijke jaren geweest. 
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NOTEN 

1. J. Lijten, 'De heren van Oirschot', in Oog op Oirschot, Oirschot 1991, blz. 75. 
2. Oirschots schepenprotocol van 1567B, titelblad. 
3. Volgens onze gewoonte verwijzen wij, zolang er geen raadpleegbare inventaris is van 

het archief van de familie van Merode-Westerlo in Brussel, naar het schaduwarchief 
van Merode in Oirschot. 

4. S.A.M. VIII, blz. 1 - 8. Dit afschrift in een zeer moeilijk leesbaar gothisch schrift werd 
op ons verzoek getransscribeerd door dr. G.H.A. Venner te Maastricht, waarvoor dank. 
Zie bijlage I. 

5. S.A.M. VIII, blz. 9 - 13. Zie bijlage II. 
6. Gerekend in Brabantse guldens, stuivers en penningen, zouden aan onderstaande per-

sonen de volgende bedragen betaald worden: 
Otto Eberstein 34.324 - 7 - 11 
Georg v. Wertheim 41.101 - 12 - 10 
Hans v. Lembachs 44.967 - 18 - 7 
Lenhart Boner v. Leypsig 22.328 - 18 - 7  
Totaal 141.722 - 14 - 11 
Blijkbaar gold de Brabantse stuiver toen 12 penningen. Dan kloppen de cijfers exact. 

7. Zie bijlage II. N.B. Oirschot wordt in het afschrift de eerste maal geschreven als 
`Aersschoe, de andere keren correct als `Oirschot'. 

8. Oirschots schepenprotocol van 1581, titelblad. 
9. Oirschots schepenprotocol van 1582, titelblad. 
10. Oirschots schepenprotocol van 1583, titelblad. 
11. Oirschots schepenprotocol van 1584, fol. 16. 
12. Oirschots schepenprotocol van 1585, titelblad. 
13. J. Lijten, 'De patroons van het Oirschotse kapittel', in Campinia jrg. 25 (1995), blz. 122. 
14. J. Lijten, 'De Merode's in Oirschot 1410 - 1672', in Campinia jrg. 11 (1981), blz. 74 e.v. 
15. J. Lijten, 'De identiteit van Oirschot`, in Campinia jrg. 26 (1996), blz. 127 e.v. 

BIJLAGE I 

1579.03.09 Antwerpen 

Schuldbekentenis door de Staten generaal aan verscheidene commandanten, die 
met troepen in hun dienst geweest zijn. 

Afschrift: Archief Fam. v. Merode-Westerlo, VIII, blz. 1 - 8. 

Wir prelaten, edlen, hernn und verordneten der provintzen und stedten, geistlich 
und weltlich, representierende die gemeine stendt dieser Niderlanden, thun kundt 
und bekennen inn crafft dieses brieffs gegen jedermeniglichen: nachdem wir 
durch die edle ernveste Reichart von Merode, her zu Orschot, und Gabriel von 
Salasar, Kon. M. zu Hispaniën mustercomissari, mit den haubt- und bevelchsleu-
ten und deren verordneten der vier vendlein, so hiebevorn under dem wolgebor-
nen Otto graven zu Eberstein, als hochgemelter Kon. M. zu Hispaniën in zeit seins 
lebens gewessen obersten zum Hertzogenbusch in besatzung gelegen, und bei dem 
vertrag so zwischen dem auch wolgebornen hern Friderick Peroneth, herr zu 
Renaix, unserm damals gewessen abgesandten und inen den haubtbevelchs und 
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gemeinen krigsleuten den 19 septembris anno 77 ist ufgericht worden unnd der 
letzst zu Achen beschehener musterung verblieben, wegen irer und gemeiner 
underhabender krigsleut wolverdienten besoldung freundlich underhandten und 
entliche abrechnung halten lassen und sich also befunden, das wir demselben 
haubtbevelchs und gemeinen krigsleuten nach entlicher clarer beschlossener 
abrechnung rechter wissentlicher und hiemit bekentlicher und unwiderrufflicher 
schuldt schuldig verblieben die soma von einhundert dreyzehnntaussent dreyhun-
dert acht und sibenzig gulden vier stuber aylff pfennig, denn gulden zu sechzig 
creutzer teutischer werung oder 25 brabandische stuber gerechnet, welche jetzt-
gemelte suma an Carolusgulden sich ertrage biss in einhundert und einunndviert-
zigtaussentsiebenhundert zweiundzwantzig gulden vierzehen stuber aylff pfennig, 
den g. zu 20 stuber gerechnet, und obwoll wir vermog obgemelten vertrags gleich 
den andern neun Ebesteinischen vendlein ire holigs termin der obergenante sumen 
auff denn 24sten julii anno 78 und 79 hetten verschreiben sollen, so ist doch sol-
ches wegen jetziger dieser landen krigsemperungen, wie gern wie es thun wollen, 
auch billich geschehenn sein sollte, uns zu volbringen nit moglich gewessen, und 
haben derwegen mit den obegemelten haubt- und bevelchsleuten und deren ver-
ordneten abgehandelt und uns mit inen dahin verglichen, das solche soma in 
zweyen underscheedtliche terminen , nemblich den ersten auff weinnachten konf-
ftig dieren jetzt lauffenden 79sten jars und der ander und letztste termin auff wein-
nachten anno 80 in Franckfurt am Main erlegt und bezalt werden in massen das 
die gantze soma solcher beide terminen in zweyen jaren volkomentlich und unver-
zoglich ann guttenn baaren geldt wie zur selben zeit alda gangbar und gebig sein 
wurt ohn fehl, auch ohne allen costenn und schaden aussgericht werden soll, alda 
sich dan zu jedem termin die haubtleut so noch bei leben auch der abgestorbenen 
haubtleut ehrben oder anwalden und gevolmechtigten solches zu empfangen 
mogen finden lassen, wie wir uns hirmit solches inn crafft dieses fur uns, unsere 
nachkomen und erben auch inwoner und underthanen dieser landen und provint-
zen bei unsern hochen wurden, ehren, waren wortten, treuen und glauben vestig-
lich verbinden und gelobenn. Im vall wir aber in einen der bestimbten terminen 
seumich befunden wurden des gedachte haubtleut und ir krigsvolck mit bezallung 
und erlegung derselben (das ob Gott will nit geschehen solt) auffgehalten wurden 
und inen also derhalben schadenn und uncosten entstunden, darfur verpflichten 
hirmit ungezwungen und ungedrungen wir mehrgedachte general landtstennde 
uns selbst und unsere nachkomen und erben, auch alle ingesessene und zugetha-
nen der obegeschrieben landen und provintzen und einen jedenn insonderheit tan-
quam principalem, wass wurdenn, standes oder wessens die sein, geistlich und 
weltlich, und halten einen gleich den anderen verbunden zu haben, verbinden uns 
und auch dieselben hiemit in crafft dieses under verbundt gerichtszwang aller und 
jeder ortter gericht und rechtens, also und dermassen wie in bezallung eines ter-
mins wie vorgeschrieben mangel erschiene und die hievor gespecificirte soma nit 
erlegt wirde, das obegeschriebenc haubtleut sambtlich und sonderlich oder ire 
erben und anwalden, auch die gemeine krigsleut sambtlich und ein jeder inson-
derheit fur sich selbst gegen unsere personen, nachkomen und erben, auch dieser 
landen inwoner und zugethanen, ingleichenn all unser und dere hav und gijn 
ligendt und farent, gegenwertich und zukonfftig nichts darvon aussgeschlossen, 
wo und wie sie befunden und bewetten mogen werden, es sei zu wasser oder landt, 
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und sowoll inerhalb obgeschrieben landen und provintzen als ausserhalb dersel-
ben sie sein im heiligen romischen Reich teutscher natieon oder andern konigrei-
chen und furstenthomen gelegen, also und wie es inen denn haubtleuten, gemci-
nen krigsleuten, iren erben und anwffiden gefellig und gelieben wurtt, es sei durch 
reale executionen oder anderen geburenden mittelen, als sie darzu mit competen-
ten richtern und urtheilen condemnirt weren zu proccdiren, dieselben uf den rest 
dergenigen soma so offt und dickmals zu arrestirn und anzuhalten, daran nichts 
verbrechen noch freveln solden, biss solang die offtgemelte haubt und gemeine 
krigsleut fur sich, ire erben und anwffide diese irenwegen inen von uns zugesagte 
und verpflichte soma der einhunderteinundviertzigtaussent siebenhundertzwei-
nundzwantzig brabandische gulden 14 stuber und aylff pfennig, jeder gulden zu 
20 stuber gerechnet, zu wissen grave Otto zu Eberstein feulin vierunddreyssig-
taussent dreyhundertvierundzwantzig gulden vier stuber aylff pfennig, Georg 
Freundt van Wertheim einundviertzigtaussent einhundertein gulden zwelff stuber 
zehen pfennig, Hanssen von Lembachs obersten leuttenants vierundviertzicht-
haussent neunhundertsicbenundsechtzig gulden achtzehenn stuber und sieben 
pfennig, und Lenhart Boner von Leypsig haubtman, Hanss Engelbarts leuttenant 
underhabende knechten, so bey dem accort und letzsten beschehener musterung 
zu Achen blieben sein, einundzwantzigtausent dreyhundertachtundzwanttzig gul-
den achtzehen stuber und sieben pfennig sambt allen beweisslichen auffgangen, 
schaden und uncostenn so sie derhalben erlitten und gethun hetten, gentzlich wol-
bezalt und vergenuegt sein. Und des zu noch merer sicherheit so renunciren wir 
gemelte landtstende fur uns, all unsere mittbenante denen es beruren mag, aller 
exeptionen, dispensationen, relaxationen, absolutionen, aussfluchten und behelff 
von rechten, geistlich oder weltlichen, auch aller beneficiën, privilegiën, statuten, 
begnadungen, freyheitten, vonn alten und neuen kaysserlichen constitutionen und 
ordnungen die gemacht seindt oder noch gemacht mogen werden, es sei gebott 
oder verbott, inhibition oder mandaten kayserlicher oder konichlicher majesUlt, 
noch auch dieser landen regenten oder gubernatoren, noch enniche neue erfindung 
so jemandt herwider erdencken und sprechenn mocht, es sei wegen verenderung 
der policei oder ennichen anderen ursachen, wie die immer erdacht weren oder 
noch konfftiglich erdacht konten werden, so dieser verschreibung im enichen mit-
teln zugegen oder darwider gebraucht werden mogen und sonderlich den rechten 
sagent, quod generalis renunciatio absque speciali invalida sit, alles in meliori 
forma, dessen alles wir vilgemelte general landtstende noch unser erben oder 
nachkomen, auch einwoner und zugethanen dieser landen und provintziën uns nit 
gebrauchen sollen noch wollen, dan wir hiermit derselben gentzlichen verzeihen 
und begeben. Sonder wir sollen und wollen diesser unser freywilligen obligation 
in allen obgeschrieben puntten und articulen getreulich sonder geverde uns wirck-
lichen gehalten und nachkomen. 
Zu urkunde steter unnd vester unwiderrufflicher verhaltung aller hiroben inver-
leibten dingen und zusagung haben wir die gedeputirte als gevolmechtigten von 
der prelaten, edlen und stedten der general landtstendt von obgeschrieben landen 
unnd provintziën diese von uns gegebene obligation (so uffs pergament verfertigt) 
uff unser aller begern mit der stadten von Brabandt anhangcnd insigel (gleich wie 
jetztunder in unsser verschreibung gebrauchent seindt) becrefftigt, auch durch 
unsserer der genera] landtstenden griffir underzeichnen lassen.  
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Geschehen und geben in Anttorff den 9 marti nach Jesu Christi unssers erlOsers 
geburt im 1579 jar. 

Auff der falten stundt geschrieben: 
Mit der obgemelten stendt vorwissen, willen und bevelch abgangen und under-
zeichnet: Bleyleven. 
Und mit der stendt van Brabandt anhangenden sigel becrefftigt. 

Auff den ruck war geschrieben: 
Die hem verordneten comissariën haben diese gegenwerttige obligation registrirt 
und consentirt sovil an inen ist, das der inhalt derselben wircklich volbracht 
werde, wie sie auch dieselbe mit iren handtzeichen underschrieben. 
Actum in Anttorff den 23 apprilis anno 79. 
Und underschrieben: Henrich Ringaul Gramay subscripsit. 

Nach vleissiger colation der general versigelten verschreibung ist dieselbe mit 
diesser abschrifft durch mich undenbenenten von wort zu wort gleichleuttent 
befunden. 
Urkundt meines gewontlichen handtzeichens: Johann von Langen. 

Onder aan het folio: 
Copia der herrn generall landtstendt verschreibung. 

Transscriptie: Dr. G.H.A. Venner Maastricht. 

BIJLAGE II 

1583.08.22 Namen 

Appointement van de rekenkamer van Brabant residerend in Namen. 

Afschrift: Archief Fam. van Merode-Westerlo, VIII, blz. 9 - 13. 

Copia 

Aen mynen heeren die president ende luyden van den cameren van de reekening-
hen van zyne majesteyt in Brabant, residerende tot Namen. 

Gheeft te kennen in alder oytmoet joncker Hendrick, jouffrouwen Margriete, 
Maria ende Anna van Meroden, alle achtergelaeten kinderen wylen heeren Ricalts 
van Meroden, hun houdende binnen Aersschot* oft meest binnen 
tsHertogenbossche, hoe dat sy supplianten met hunnen oudtsten broeder joncker 
Richalt van Meroden, noch ter tijt hem houdende bij de tegenpartije van syne 
majesteyt, noch staen onverscheyden ende verdeylt in alle de goederen, hun by 
den voerscreven heeren Richalt, wijlen hunnen heer vader, ende wijlen hun vrou-
we moedere achtergelaeten, onder weleken pretexte als outste broedere ende 
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momboir der supplianten wesende, den voerscreven joncker Richalt hunnen broe-
der zindert die afflivicheyt van hunne ouders voerscreven wel den tijt van thien off 
twelff jaeren ombegrepen alle de goederen voerscreven generaelycken heeft ontf-
angen sonder hun supplianten mijte noch holder daeraff te geven off eenige reke-
ninghe, reliqua off bewijs daeraff gedaen te hebbene dan dat den voerscreven jonc-
ker Richalt hun binnen den voerscreven jaeren heeft gegeven den simpelen tost tot 
den jaere tachtentich, als die stadt van 's Hartogenbossche met haerder meijerijën 
haer heeft gegeven onder die obediëntie van zijne majesteyt, zindert welcken tijde 
zij supplianten hun sijn blijven houdende zoe tot t's Hertoigenbossche als Oirschot 
voerscreven onder de obediëntie van zijne majesteyt, behoudelyck dat de voers-
creven jouffvrouwe Margarete van Merode bij consente ende passeporte van sijne 
alteze haer uuyt zeeckeren respecte verleent is getrocken geweest bij haeren outd-
sten broedere voerscreven tot Antwerpen over vijfve ofte zesse maenden ombe-
grepen ende nu van ure tot ure wederomme tot t's Hertoigenbossche off Oirschot 
voerscreven verwacht wordt, hebbende zij supplianten van den voerscreven jaere 
LXXX hun gehouden in den gebruycke van goederen van Oirschot ende Beeke, 
emmers eensdeels hebbende den joncker Richalt hunnen boedere getrocken 
(boven alle groote sommen die hy der supplianten uuyt saecken voerscreven ten 
achteren was) het innecoemen van Geele, gelyck dat voer het innemen van 
Westerloo telemaele onder die subiectie van den vijant gelegen was, zyn[de] wel 
het principaelste innecoemen van hunne goederen, ende oijck de meestendeel van 
Beeke, gelyck dat een oepen vlecke is ende die pachters deur die vijantsoldaten 
gevangen syn geweest, meest aen den voerscreven joncker Richalt hunnen broe-
der te betaelen, sulcx dat sy supplianten sindert den jaere LXXX voerscreven nijet 
het vierdendeel en hebben getrocken van de deelen hun in den goeden toecoe-
mende zoe deur die devastatiën als deur het luttel innecoemen derselver goederen, 
maer alleenlijcken zoeveele van de voerscreven goederen hebben konnen getrec-
ken, daer sy hun soberlijcken ende ter nauster noot op hebben onderhouden; uuyt 
welcken respecte heer ende meester Willem van Bruegel, raidt in Brabant, gecom-
miteert zijnde totter annotatiën in't voerscreven quartier ende van't gene voers-
creven is wel onderricht zijnde, de supplianten nijet en heeft gemolesteert met 
eenige annotatie te doene op de voerscreven supplianten goederen in de voerscre-
ven meijerije van Den Bossche gelegen noch oijck den rentmeester van confisca-
tiën in't selve quartier sulcx belast te doene als t' eenemael onredelyck zijnde van 
hun supplianten, die de partije van zijne majesteyt zyn volgende ende altijt gevol-
cht hebben, van hunnen soberen middel tot hunnen nootelijcken onderhout t'ee-
nemael te frustreren ende aff te nemen, gelijck dat oijck nijemant anders nae de 
redelyckheijt en begeerde te doene. Desen nochtans al nyettegenstaende zoe heeft 
hem gevoerdert den rentmeester van confiscatiën in't quartier van Den Bossche 
voerscreven, Jan Splinter van Vorn, allen die goeden generaelycken onder het 
voerscreven quartier gelegen binnen thien off twelff daeghen herwaerts te sayse-
ren ende aen te slaen onder het dexel, dat syne majesteyt noch een vyffste deel 
soude competeren in het weijnich dat de supplianten tot hunnen nootelycken 
onderhout syn treckende ende nijettegenstaende dat allen den goederen van Geel, 
wel wesende de principaelste helft van allen den goederen, by den rentmeester in 
dat quartier tot behoef van zijne majesteyt syn aengeslaegen, allegerende, dat 
sulcx by uwe eerwaarde hem zoude geordineert zyn te doene, all tot zeer grooten 
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achterdeele der supplianten ende die deur sulcke middelen teelemael den mont 
wordt gesloeten; ende want de supplianten wel presumeren, alsuleke ordonnantiën 
bij uwe eerwaarde soude gegeven syn deur inadvertentie ende nijet onderricht en 
zyn geweest van 't geene voerscreven is ende dat te seer hardt zoude wesen, dat 
sij supplianten overall uuyt henne goeden zouden wordden gesloeten; soe bidden 
sy zeer oytmoedelijck, dat uwe eerwaarde believen wille t'ordonneren den voers-
creven rentmeester het voerscreven saysissement off annotatie van de goedens in 
state ende surceantie te houden ende alle saysissemente oft annotatiën aff te 
doene, laeten de supplianten de goederen gebruijcken als voeren den tijt van enen 
jaere oft ten minsten van zesse maenden, opdat de supplianten binnen denselven 
tijde allen die achterstellen, die den voerscreven joncker Richalt hunnen broeder 
ten achteren is, mitsgaders oijck hetgeene hun is competerende in hun kintsgedeelt 
die fiscaelen van zijne majesteyt moegen overgeven ende alle swaericheden tus-
schen hun ende de voerscreven fiscaelen liquideren ende dat die supplianten bin-
nen middelen tijde oijck met het sober innecoemen van de voerscreven goeden 
moegen hun onderhouden. D' welck doende etc. 

In margine stont geappostilleert aldus: 
Sij dese requeste gestelt in handen van heeren ende meesteren Willem Breugel, 
raedt ordinaris ons heeren des conincx in Brabant ende meester Jannen Splinter 
van Vorn, respective commissaris ter annotatiën ende rentmeester der goederen 
van den absenten in't quartier van 's Hartogenbossche, om op d'inhouden van den-
selve die van de cameren t'informeren van hennen advyse, ordonnerende daeren-
boven om zeeckere redenen den voergenoempden rentmeester hem te verdraegen 
van het onderwint ende administratie van de goeden hier vermeit, toebehoerende 
onverdeijlt syne majesteyt ende de voerscreven supplianten, voer enen tijt van drie 
maenden te beginnen op heeden date van desen midts stellende by henlieden 
goede ende sufficiënte cautie ten genoege des voerscreven rentmeesters van hem 
te betaelen ende op te leggen ten prouffyte van syne majesteyt alsulcken part ende 
deel als naer scheydinghe ende deylinghe ende behoerlycke liquidatie te geschie-
den naer den voerscreven termijn van drije maenden sal bevonden worden desel-
ve syne majesteyt in de voerscreven goederen te competeren ende toebehoeren. 
Gedaen tot Naemen ten bevele van de camere van rekeningen ons heeren des coe-
nincx van Brabant den XXIIen  augusti XVC drie ende tachtentich. 
Onderteeckent: H. van Etten. 

Gecollationneert dese tegenwoirdige copije jegens synen origiaele requeste ende 
apostille daerop verleent ende deselve in alles daermede bevonden t'accorderene, 
attesteert Walraven van Haenenberch, oipenbair geadmiteerde notaris. 
w.g. W. Haenenberch, notaris met klein notaristeken. 

Bedoeld is Oirschot, zoals in het vervolg van het afschrift ook geschreven wordt. 
Door ons is al eerder gesignaleerd, dat men zelfs in officiële stukken soms 'Aarschor 
schrijft, waar `Oirschot' bedoeld wordt. Zie: J. Liften, Onderzoek naar het ontstaan 
van het Christendom in Oirschot en omgeving, Oirschot 1983, blz. 41 e.v. 



II. HISTORIE OP ZOLDER* 
(Een nader onderzoek naar de kapconstructie 

van het oude raadhuis van Oirschot) 

door H. Strijbos 

Bij het onderzoek in het oude raadhuis van Oirschot in het kader van ons artikel 
voor "Oog op Oirschot" i) leek de kap van dat raadhuis op het eerste gezicht een 
ordentelijke middeleeuwse constructie, maar we maakten in ons artikel er al mel-
ding van dat er meer aan de hand was. Door omstandigheden was het toen niet 
mogelijk te komen tot een nader onderzoek, maar onze belangstelling was wel 
gewekt. 
Hoewel de constructie bestond uit een kromstijlgebint waarop een schaargebint 
was geplaatst, een manier van doen die typisch middeleeuws kan worden 
genoemd, ontbrak een consequent telmerkenstelsel. Verder waren de sporen gron-
dig verommeld en veel constructiedelen vertoonden de tekens van een eerder 
gebruik elders. Verder waren er brandsporen zichtbaar, vooral op een aantal spant-
benen. 
Inmiddels is het gebouw door de NBKS ontruimd en heeft de antiekhandel Van 
der Steen er zijn intrek genomen. De zolder was daardoor aanvankelijk geheel vrij 
en wij kregen de spontane medewerking voor een nader onderzoek. 

Een nadere kennismaking.2) 
Zoals het gehele raadhuis, heeft ook de kap zes traveeën. Aan beide einden, tegen 
de binnenzijde van de trapgevels, staan strijkspanten, spanten van een afwijkend 
model (de nummers 1 en 6), waarvan de spantbenen hun steun vinden op de vloer 
op een afstand van de borstweringen omdat ze op die plek geen kostbare ruimte in 
beslag nemen. 
De spanten genummerd 2 tot en met 5 hebben de opbouw met kromstijlen, zoals 
hiervoor al is beschreven. De kostbare kromstijlen, waarvoor speciale eikehouten 
balken vanaf hun jongste tijd krom werden gebogen om ze in de juiste vorm voor 
hun toekomstige plaats te doen groeien, werden meteen tegen de borstweringen 
geplaatst, waar ze door hun gebogen vorm zoveel mogelijk ruimte vrij lieten. 
De kromstijlgebinten en der schaargebinten, en het strijkspant 1, vertonen inge-
kraste telmerken. Zoals gezegd vormen de telmerken geen compleet systeem. 
Lang niet alle onderdelen zijn gemerkt. 
Spant 1 vertoont twee merken aan de linkerzijde in de dekbalk van het onderste 
gebint en het daarop geplaatste gebint vertoont een merk aan het spantbeen dat 
daarop is geplaatst. De beide merken lijken niet bij elkaar te horen. Meer systeem 
is te vinden in spant 2, waaraan een aantal malen )) of // voorkomt. De verschillen 
tussen de tekens kunnen wijzen op linker- of rechter zijde, maar links komen 
zowel )) als // voor, rechts alleen //. Aan spant 3 vonden we slechts 1 merk, een V 
(rechts). Maar met name de onderdelen van dat spant vertonen vele inkepingen en 
toognagelgaten die er op wijzen dat de betrokken onderdelen in het verleden een 
andere funktie hebben gehad. 
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Aan spant 4 hebben we slechts twee telmerken kunnen ontdekken, beide ////. Spant 
5 vertoont twee maal een V aan de rechterzijde en aan de linker zijde twee maal 
een teken dat te interpreteren valt als een ondersteboven geplaatste kromme V. 
Hiermee zou weer het onderscheid tussen links en rechts bedoeld kunnen zijn. 
Spant 6 vertoont geen telmerken, maar dat kan verband houden met het feit dat de 
zijde waaraan de telmerken voorkomen, en die bij het op de grond klaarmaken van 
de spanten aan de bovenzijde moet hebben gelegen, zoals bij alle overige spanten 
de oostzijde was. 
De zijde met de telmerken, zo die er waren, moet tegen de muur zijn geplaatst. 
Opvallend is dat ondanks de onvolledigheid het spant 2 het daarbij behorende 
teken // heeft (als een romeinse 2), het spant 4 het teken ////, in de middeleeuwen 
gebruikelijk voor 4 en het spant 5 met het teken V (de romeinse 5). Het is gebrui-
kelijk dat de spanten werden gemerkt in de volgorde waarin ze werden geplaatst. 
De nummering die wij hebben toegepast is ook daarop gebaseerd omdat het al 
vanaf het begin duidelijk was dat in die volgorde de spanten waren opgebouwd. 
De spanten 2, 4 en 5 wekken dus de indruk op hun oorspronkelijke plaats te zijn 
blijven staan. 

De onderdelen van de gebinten zijn alle met pen-en-gatverbindingen, voorzien van 
houten toognagels, ineengezet. Ook de schaargebinten zijn op die manier op de 
kromstijlgebinten geplaatst. 
Op de krommers van de onderste gebinten is tussen fliering en muurplaat later aan 
weerszijden een gording toegevoegd. Op deze gordingen en over de flieringen zijn 
de sporen gelegd, die zonder tussenkomst van een nokgording tot sporenparen zijn 
verbonden, een typisch middeleeuwse constructie. Ongeveer 230 centimeter onder 
de noklijn zijn die sporenparen meestal weer onderling verbonden met hanebal-
ken. De verbindingen tussen de sporen onderling en tussen de sporen en andere 
constructiedelen zijn deels halfhoutse overkepingen met een toognagel geborgd, 
deels met gesmede nagels in elkaar gezet. Dat wijst er al op dat de sporen, die oor-
spronkelijk helemaal met inkepingen en toognagels verbonden moeten zijn 
geweest, later zijn hersteld, maar dan met gesmede nagels. 
De topgevels zijn met gesmede ankers verbonden aan de flieringen. 
Over de laatste hanebalken in de sporen zijn dwarsbalkjes gelegd, doorgaans weer 
halfhouts overkeept en waar dat niet het geval is voorzien van een houten inkeping 
daarnaast die dus geen funktie meer heeft. Die dwarsbalken zijn weer met smeed-
ijzeren ankers aan de gevel verbonden. De later toegevoegde gordingen daarente-
gen zijn niet verankerd. 
Het is dus duidelijk dat de kapsporen zijn herschikt en deels vernieuwd. Vandaar 
de onregelmatige onderlinge afstanden. Sommige sporen vertonen telmerken, 
maar omdat het oorspronkelijke aantal sporen niet meer aanwezig is en bovendien 
onze opmeting op dit punt noodgedwongen niet geheel exact is, is niet na te gaan 
hoeveel sporen op hun oorspronkelijke plaats liggen. Het is bovendien zeer wel 
mogelijk dat de gemerkte sporen hergebruikt zijn van elders, omdat de telmerken 
zijn gehakt, hetgeen er op kan wijzen dat ze van later datum zijn en bij herstel-
werkzaamheden van nieuwe telmerken zijn voorzien. 
De meeste verbindingen tussen de windschoren en de flieringen zijn op de mees-
te plaatsen genageld. Op een aantal plaatsen, met name bij de spanten 4, 5 en 6, 
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zijn de boveneinden aan de flieringen bevestigd met pen-en-gatverbindingen, 
voorzien van houten toognagels. Ook dat wijst op latere herstellingen. Het dakbe-
schot is geheel vernieuwd. 

Geschiedenis. 
Zoals we telkens opnieuw hebben aangetoond, is de kap ingrijpend gerepareerd. 
Mede gezien de brandsporen lijkt het voor de hand te liggen dat brand daartoe aan-
leiding is geweest. Het is bekend dat in 1623 Oirschot is getroffen door een grote 
dorpsbrand, die moet zijn begonnen in de Koestraat, ten zuidwesten van het raad-
huis3). De Sint-Petruskerk is daarbij slechts met grote moeite gespaard gebleven, 
maar het is zeker denkbaar dat het nabijgelegen raadhuis wel is getroffen geweest 
voor wat betreft het meest westelijke deel en dat daarbij de sporen, die uiteraard 
het meest kwetsbaar zijn, nog meer te lijden hebben gehad. Maar ook met het ver-
val van de dakbedekking in latere jaren kunnen de sporen opnieuw zijn aangetast. 
Feit is dat, afgezien van de sporen die veel ingrijpender zijn opgelapt, aan de 
zwaardere delen van de kap de meeste reparaties herkenbaar zijn aan het westelij-
ke deel. 

Een schouw op zolder. 
In de vierde travee, tussen de spanten 4 en 5, vertoont de borstwering van de ach-
tergevel de resten van een schouw. De licht hol gebogen en beroete achterwand 
is opgesloten geweest tussen twee gemetselde wangen van een steen dikte, waar-
op een steunbalk moet hebben gelegen (zie het gestippelde aanzicht in doorsnede 
A-B). 
Aan de onderzijde van de achterwand zijn de resten zichtbaar van een aansluiten-
de tegelvloer. Zouden we de schouw reconstrueren naar analogie van middel-
eeuwse schouwen die elders zijn aangetroffen, dan zou de boezem, die zich naar 
boven naar de schoorsteen moet hebben versmald, grotendeels boven het dak uit-
gestoken hebben. Voor zover we weten zou dat een unicum zijn geweest. 
Niettemin lijkt de schouw te behoren tot de oorspronkelijke bouw. 
Dat op deze plaats ooit een schoorsteen aanwezig is geweest blijkt ook uit de 
opmetingstekeningen van de architekt Kok van circa 1930. De achtergevel ver-
toont in de betrokken travee een deels uitgebouwde schoorsteen die ongeveer een 
meter boven de verdiepingvloer aanzet en een meter of vier boven de dakvoet ein-
digt. Uit de plattegrond blijkt dat ter plaatse in het woonvertrek dat toen nog op de 
begane grond aanwezig was, een schouw aanwezig is geweest. In de gebogen ach-
terwand van de schouw op de zolder is deze schoorsteen ook te zien, waar hij dui-
delijk herkenbaar is als een latere toevoeging. Deze schoorsteen tegen de achter-
gevel en de schouw op de begane grond zijn geheel uitgebroken bij de restauratie 
aan het einde van de jaren dertig van deze eeuw. 
In de opdracht voor de bouw van het raadhuis uit 1513 is sprake van een woning. 
In Oog op Oirschotij opperden wij de mogelijkheid dat de omschrijving: "enen 
cleynen woenhuys dairaen te doen maken", zoals de opdracht luidt, zou kunnen 
wijzen op een woning grenzend aan het gebouw, maar daarbuiten gelegen. Maar 
wellicht moeten we nu veronderstellen dat de woning op de zolder was onderge-
bracht. Van veel comfort kan daar geen sprake zijn geweest, maar een andere ver-
klaring voor de schouw op de zolder hebben we niet voorhanden. 
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Besluit. 
Met ons gesnuffel op de zolder van het oude Oirschotse raadhuis hopen we weer 
wat te hebben toegevoegd aan de geschiedenis daarvan. Hier past een woord van 
dank aan Antiquiteiten M. van der Steen, die ons in de gelegenheid hebben gesteld 
nog eens terug te komen op onze studie van weleer. 

NOTEN 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Brabants Heem, jrg. 45 (1993), nr. 1 blz. 17-23. 
1. Oog op Oirschot (red. H. Mijland, L. van Hout, J. Lijten, Oirschot 1991): H. Strijbos, 

Het laat-middeleeuwse raadhuis van Oirschot 
2. Voor benamingen en de constructiewijze van kapconstructies uit de late middeleeuwen 

is gebruik gemaakt van het standaardwerk op dat gebied: H. Janse, Houten kappen in 
Nederland, 1000-1940, Delft/Zeist 1989. De `bouwhistorische verkenning' van de kap-
constructie van het raadhuis vond plaats in de winter 1992-1993. 

3. Oog op Oirschot: J. Lijten, Het centrum van Oirschot, Vrijthof en Markt 
4. Oog op Oirschot: H. Strijbos, Het laat-middeleeuwse raadhuis van Oirschot 
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*** 75 jaar Veldhoven 

III. 'DUDOK' IN VELDHOVEN 

door Jacques Bijnen 

Wie Dudok zegt, zegt Hilversum. Geen gemeente wordt in haar verschijning zo 
bepaald door het werk van één architect als deze middelgrote stad in Noord-
Holland. Naar ontwerp van Wilhelmus Marinus Dudok (1884-1974) bouwde 
Hilversum een raadhuis, meerdere schoolgebouwen, woonbuurten, badhuizen en 
andere bouwwerken. Dudok was een selfmade architect, die zich ontwikkelde als 
een 'all round bouwmeester'. Zijn sobere en functioneel aandoende stijl is terug 
te voeren naar de elementaire vormen als de rechthoek en de lijn. Hij trachtte een 
eigentijdse vormentaal te vinden, afgestemd op de functie van het bouwwerk. 
Dudok maakte hierbij gebruik van de toepassingsmogelijkheden die nieuwe con-
structiemethoden gaven door de ontwikkelingen van nieuwe bouwmaterialen en 
nieuwe technieken. Vooral bij zijn ontwerpen van huizen streefde hij er naar deze 
`open' te maken. Dit laatste bereikte Dudok door toepassing van veel glas, waar-
door licht en dus veel zon makkelijk konden toetreden. Het spreekt vanzelf dat ook 
andere bouwkundigen die in deze eeuw werkten, ontwerpen maakten, die asso-
ciaties opwekken met overeenkomstige stijlkenmerken van Dudok; dit geldt 
natuurlijk over en weer. Deze stroming wordt aangeduid met het 'Nieuwe 
Bouwen' of Nieuwe Zakelijkheid'. Vooral in de periode 1920-'40 deed de hier 
bedoelde vernieuwingsbeweging van zich spreken. Dudok heeft in deze groep 
architecten een klinkende naam veroverd. Een woning met de typische bouwkun-
dige kenmerken van hem staat aan Kapelstraat-Zuid 8, in Veldhoven 
(Meerveldhoven). (Zie afbeelding 1.) Dit huis werd in de tweede helft van 1937 
door verbouw van een bestaande woning gerealiseerd. Opdrachtgever was de eige-
naar J.C.M. (Kees) van der Meeren. P. van Grootel Bouw-Exploitatie en 
Handelsmy. N.V. te Eindhoven voerde het werk uit. In werkelijkheid bleef bij deze 
gedaanteverandering alleen de oorspronkelijke plattegrond met de benedenruim-
ten (inclusief de hoogte van de plafonds) vrijwel ongewijzigd; met uitzondering 
van een aangebouwde garage en halfronde serre. (Zie afbeelding 2.) Omdat op de 
bewaard gebleven (ver)bouwtekening alleen de naam van bouwbedrijf van 
Grootel staat, onderzochten we de mogelijke betrokkenheid van Dudok bij de 
vormgeving van dit huis. 

Dudok-achtig 
Om enig inzicht te krijgen in de rol van de architect bij de verbouwing van de 
woning aan de Kapelstraat, dienen we iets te weten van de samenwerking en de 
contacten tussen enkele ondernemers bij een bouwproject in Eindhoven. 
In mei 1937 werd in Eindhoven de realisatie van het plan Tuindorp De Burgh, 
beter bekend als het Witte Dorp, aangekondigd. De woningen zouden worden 

gebouwd door P. van Grootel bouwexploitatie en handelsmy. De verkoop aan par-
ticulieren gebeurde door makelaarskantoor J.G.A. (Jan) van der Meeren. Voor het 
ontwerpen van het bouwplan had men Dudok aangetrokken, in die tijd al een ver-
maard architect met een drukke praktijk maar een klein bureau. Bestek en werk-
tekeningen werden tot en met het peil van de belangrijkste (visuele) details door 
Van Grootel gemaakt. Vandaar dat de bemoeienis van de architect niet volledig 
was. 
Van der Meeren, de opdrachtgever van de verbouwing aan de Kapelstraat, was een 
broer en deelgenoot van de makelaar en had ook mede bouwbedrijf Van Grootel 
opgericht. Door deze verstrengeling van betrekkingen ligt het voor de hand dat het 
ontwerp voor de verbouwing van het huis voor Van der Meeren kwam van de 
tekentafel van zijn zakenrelatie Van Grootel, die in die tijd een grote ervaring had 
met de Dudok-stijl en toen als het ware fungeerde als kantoor voor Dudok. Een 
reden waarom we tevergeefs de naam Dudok op de betreffende bouwtekening van 
het pand te Meerveldhoven zoeken. De Veldhovense woning is dus zeker geen ori-
gineel Dudok-pand maar Dudok-achtig verbouwd. In dit geval is sprake van een 
zeer geslaagde imitatie van de stijl van Dudok, omdat de villa tot en met het niveau 
van de essentiële details de kenmerken toont van deze architect. 

Kenmerken 
Inwendig is de indeling van deze woning niet opzienbarend en in ieder geval con-
ventioneler dan de gevels suggereren. 

Afbeelding I. 
Villa in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, aan de Kapelstraat-Zuid 8 in Veldhoven (Meer-
veldhoven). (Foto: Collectie Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, situatie juli 1995). 

1921/1996 *** 
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Afbeelding 2. 
De bestaande en 
nieuwe voorgevel 
van het grondplan 
op de bouwteke-
ning uit 1937. 
(Archief bouw-
vergunningen 
gemeente 
Veldhoven, 
inv. nr 1180). 
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Het uiterlijk van deze villa is het meest opvallend. Vooral de fraaie proportione-
ring met als meest in het oog springende kenmerken de witte bepleistering van de 
muren, het platte dak met ()verstekende randen, een balkon bestaande uit een 
betonnen plaat met metalen hek van buizen. Veelal grote ramen, rechthoekig van 
vorm met metalen kozijnen, terrasdeuren en een garage. Modern, zeker voor die 
tijd. 

Monument 
Ook bouwwerken van de zogenoemde 'jongere bouwkunst en stedebouw' kunnen 
worden voorgedragen als officieel beschermd monument. Hieronder vallen voor-
al bouwwerken die een bepaalde architectuur-stroming vertegenwoordigen uit de 
periode midden vorige eeuw - Tweede Wereldoorlog. In 1991 is een begin 
gemaakt om te komen tot een verantwoorde groep van in bescherming te nemen 
jongere monumenten (1850-1940). Intussen is voor Veldhoven een lijst van 
gebouwen, uit voornoemde periode, die voor bescherming in aanmerking komen, 
opgesteld. Na selectie zijn hiervan tien gebouwen door de raad aan de minister 
voorgedragen om te worden toegevoegd aan de lijst van officiële monumenten. 
Een pand, uit de 'jongere bouwkunst en stedebouw', dat bij deze groep van 'nieu-
we' monumenten hoort is de woning aan de Kapelstraat-Zuid 8 in Veldhoven. 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR: 

- Herman van Bergeijk, Wilhelmus Marinus Dudok: architect-stedebouwkundige, 1884-
1974, Naarden 1995. 

- Hans Hoekstra en Ed Marcélissen (redacteuren), 50 jaar het Witte Dorp in Eindhoven 
1939-1989 van Dudok, Eindhoven 1989. 

- Concept-selectie Monumenten Selectie Project voor de gemeente Veldhoven 1850-1940, 
1992. 

- Cultuurhistorische Inventarisatie gemeente Veldhoven, 's-Hertogenbosch, 1983. 
- Jacques Bijnen, Monumenten in Veldhoven: achtergronden en bijzonderheden, 

Veldhoven 1996. (Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven 7). 

IV. KEMPISCHE CURIOSA 36 

EEN BEDRIJFSOVERNAME IN 1916 

door J. Lijten 

Bedrijfsovername is in onze tijd aan de orde van de dag. Megalomanie viert hoog-
tij, niet alleen op bedrijfsniveau maar evengoed op bestuurlijk niveau. En dan zijn 
daar bedragen mee gemoeid, die niet in millioenen zijn uit te drukken. 
Het is indertijd ietwat kleiner en eenvoudiger begonnen, zelfs met bedragen, waar-
voor men tegenwoordig nauwelijks de pinpas uit de zak kan halen. Het idee van 
bedrijfsovername is echter ouder dan men mogelijk zou verwachten. 
Terwijl er in de Oirschotse stoelenindustrie eerder sprake was van splitsing van 
bedrijven, nam de enige thans nog bestaande Oirschotse brouwerij in 1916 haar 
laatste cocurrent over. Het overnamecontract, dat in duplo werd opgemaakt, zal uit 
de nalatenschap van het overgenomen bedrijf verdwenen zijn, maar is in het 
archief van brouwerij de Kroon bewaard. 

Anthony Somers, eigenaar-exploitant van hotel-café-restaurant-brouwerij de 
Zwaan, voorzitter en dirigent van harmonie Arti et Amicitiae, had op vele terrei-
nen, waaronder het culinaire, een goede naam opgebouwd. De leeftijd van deze 
ongehuwde persoon ging echter een woordje meespreken, zodat ook de goede 
naam en het inkomen zienderogen achteruit gingen. 
De onderhandelingen met Gerard de Kroon betreffende de overname van de brou-
werij zullen dan ook niet veel tijd in beslag genomen hebben. Het overnamecon-
tract van 18 januari 1916 is wel op zegel opgemaakt maar enkel door beide con-
tractanten getekend. 

De bepalingen zijn kort en duidelijk. 
Anthony Somers belooft ten behoeve van Gerard de Kroon om met ingang van 1 
maart 1916: 
1. zijn brouwerij stop te zetten 
2. deze niet te herbeginnen, verkopen, verhuren of op andere wijze van de hand te 

doen 
3. geen agenturen in bieren te exploiteren 
4. zijn bierafnemers aan de Kroon af te staan. 

Daartegenover verplicht Gerard de Kroon zich om aan Somers met ingang van 
dezelfde datum gedurende vijf jaar maandelijks fl. 12.50 te betalen, te verrekenen 
elk halfjaar met f1. 75.-. 
Deze betaling zou echter vervallen bij overlijden van Somers en wanneer zich een 
andere brouwer in Oirschot zou vestigen. 

Nu is er geen andere brouwer in Oirschot gekomen, maar Anthony Somers stierf 
nog voordat de eerste betaling verviel en zelfs voor de ingangsdatum van het con- 
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tract, in februari 1916. 
Hij had slechts verre familieleden, van wie niemand zin had om het hotel voort te 
zetten, zodat er een publieke verkoop volgde van het hotel-café-restaurant zonder 
de brouwerij. 
In theorie was deze overname dus al niet duur; in de praktijk heeft ze zelfs geen 
cent gekost. 

V. DE FAMILIE TEURLINCX 
EN HUN STOELEN- EN WIELDRAAIERSAMBACHT 

door H. Teurlincx 

(vervolg) 
De voortschrijdende mechanische ontwikkeling en technische vooruitgang in de 
fabrieken, waardoor de productie stijgt en het product goedkoper kan worden 
gefabriceerd, was ook voor de Oirschotse industrie aanleiding om te gaan mecha-
niseren. Cornelis vroeg op 25 mei 1903 een hinderwetvergunning aan voor het in 
bedrijfstellen van een petroleummotor in zijn werkplaats. 
In de notulen van B en W van Oirschot staat een en ander beschreven: 

De voorzitter legt over een verzoekschrift van Cornelis 
Teurlincx, stoelenfabrikant, alhier, houdende verzoek 
tot het in werking brengen van een petroleummotor in 
zijn stoelenfabriek onder deze Gemeente Sectie F 
nummer 3133. 
Wordt besloten dit door afkondiging ter algemene kennis 
te brengen de aangelande eigenaren van dit verzoek in 
kennis te stellen, de stukken gedurende 14 dagen ter 
secretarie ter visie te leggen, den Inspecteur van den 
Arbeid in de le Inspectie hiervan in kennis te stellen 
en de zitting tot het aanhoren van bezwaren te bepalen 
op Maandag 29 Juni a.s. 

En van de zitting van B en W op 29 juni 1903 is genotuleerd: 

Heden de 29 sten Juni is door Burgemeester en Wet-
houders gehouden de zitting, bedoeld bij artikel 
7 - 1e lid der Hinderwet tot het aanhoren van monde-
linge en het ontvangen van schriftelijke bezwaren 
tegen het in werking brengen van een petroleummotor 
in zijne fabriek onder deze Gemeente, kadaster Sectie 
F nummer 3133. 
Op welke zitting geen schriftelijk bezwaren zijn in-
gebracht en niemand is verschenen. 
De Secretaris, Burgemeester en Wethouders van 

Oirschot, 
H.de Vocht Breton van Lith 

In het correspondentieregister van B en W van Oirschot is onder rubriek 1703 het 
volgende opgetekend: 

Aan Inspectie van de Arbeid 
Ie Inspectie Breda 
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13 Juni (1903) Hinderwet 
Kennisgeving verzonden van het verzoek tot vergun-
ning om te mogen plaatsen een petroleummotor in zijne 
fabriek - kadaster Sectie F nr 3133 te Oirschot 
van C. Teurlincx. 
aan: J.Kuipers, M.v.d.Pol, wed. B.H.Philippart, 
Nederl.Herv.Gemeente, Israelitische Gemeente, 
Sint-Joris Gasthuis, Hendrik Blanken, wed. A.van 
Kollenburg, allen te Oirschot. 

In de vergadering van 30 juni 1903 valt het besluit: 

Burgemeester en Wethouders van Oirschot, 
gezien het verzoek van Cornelis Teurlincx, stoelen-
fabrikant, alhier tot het in werking brengen van een 
petroleummotor, bestemd voor het drijven van verschil-
lende werktuigen in zijne fabriek, onder deze Gemeente 
kadaster Sectie F nummer 3133. 
Overwegende, dat de stukken gedurende 14 dagen ter 
secretarie hebben gelegen. 
Overwegende, dat de verrichte kennisgeving aan de 
aangelande eigenaren en den Heer Inspecteur van den 
Arbeid in de 1 e Inspectie zijn gedaan en dat de zit-
ting van 29 Juni j.l. deswege gehouden geen monde-
linge of schriftelijke bezwaren zijn ingebracht, 

Besluiten 
Aan Cornelis Teurlincx, stoelenfabrikant alhier, 
diens erven of rechtverkrijgenden vergunning te verle-
nen tot het in werking brengen van een petroleum-
motor in zijne bovengenoemde fabriek. 
En zal dit besluit door afkondiging ter algemene 
kennis worden gebracht. 
De Secretaris, Burgemeester en Wethouders van 

Oirschot, 
H.de Vocht Breton van Lith 

In een brief van B en W van 7 september 1903 wordt aan de Inspectie van de 
Arbeid te Breda medegedeeld: 

Ter voldoening aan Uw schrijven van 
28 Augustus 1903 heb ik de eer U te berichten 
dat de inrichting van C. Teurlincx reeds is 
voltooid en in werking gebracht. De termijn 
door het gemeentebestuur bepaald was 1 September. 

Vanaf die datum, dus vóór 1 september 1903, heeft het bedrijf van de Gebroeders 
Teurlincx de status van fabriek. 
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In het gemeenteverslag van 1904 wordt op bladzijde 40 onder hoofd "Fabrieken" 
voor het eerst de stoelenfabriek van de Gebr. Teurlincx genoemd met een bezet-
ting van 8 mannen en 3 jongens, totaal 11 personen. De mechanische drijfkracht 
van de petroleummotor had een vermogen van 3 pk ofwel 2,2 kW. 
Aan de onderzijde van het betreffende verslag staan twee opmerkingen geplaatst 
met betrekking tot de industrie en werknemers; deze zijn: 

I e Fabrieken zijn inrichtingen, waarin 20 of meer arbeiders werkzaam zijn, bene-
vens die met een getal van minder dan 20 arbeiders indien daarin van mechani-
sche beweegkracht stoom, water, gas etc. gebruik gemaakt wordt. 

2e Tot kinderen worden in verband met de wet van 19-9-1874 (Staatsblad 130) 
gerekend de personen van volbrachten 12 jarige tot volbrachten I 6-jarige leeftijd. 
Alle anderen zijn volwassen. 

De gemeenteverslagen geven weinig informatie en beginnen pas in 1851 op grond 
van de in werkingtreding van de Gemeentewet op 29 juni 1851. 
De verslagen van 1851-1858 en van 1865-1880 zijn op het punt van beroepen of 
ambachten incompleet. 
Er wordt in het geheel geen melding gemaakt van stoelenfabrikage, terwijl vele 
jaren vo& 1881 of zelfs vo& 1865 al sprake was van een stoelenmakerij. In de 
verslagen van de jaren 1859-1864 is er sprake van drie tot zelfs negen houtdraai-
erijen. Vanaf 1881 spreekt men van twee stoelenfabrieken (Amerikaanse staat er 
achter) met totaal 10 mannen en 5 jongens. Die stoelenfabrieken zijn Gebroeders 
Teurlincx en C.H. Teurlincx en Meijers. 
De Meijerijsche Courant van dinsdag 18 oktober 1904 maakte zelfs gewag van een 
Oirschotse stoelenindustrie en woordelijk staat er: 

Oirschot, In de zeer beduidende industrie, 
die geboden wordt in de fabrieken van 
Amerikaanse stoelen neemt de bedrijvigheid 
meer en meer toe. Talrijke werklieden vinden 
hier arbeid en het werk hunner handen is gun- 
stig bekend over heel Europa. Om de belangen 
der patroons te behartigen wordt thans een 
bond opgericht, waarvan de beste gevolgen worden 
verwacht. 

De alom heersende vraag met betrekking tot de stoelenfabrikage is, waar het hout 
van betrokken werd. In de achttiende eeuw gaf dat geen probleem, want bossen in 
de nabijheid zorgde voor het nodige hout, welke eerst gezaagd moesten worden tot 
planken om daarna bewerkt te worden tot stoel. Met de komst van het 
Amerikaanse stoeltype werden er hogere eisen gesteld aan het materiaal en ook 
het gebruik van andere houtsoorten nam toe. 
Zo werd het hout door Cornelis Gerardus betrokken van een houtzagerij uit 
Culemborg. Bij navraag in familiekring kwam naar voren, dat dit de firma A.S. 
Verwoerd was. Deze firma is rond 1980 verplaatst naar Varik (gemeente Neerij- 
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nen) en verkeerde sinds 1985 in financiële moeilijkheden en is daarna failliet ver-
klaard. 
Dat Cornelis vele jaren en zelfs vóór 1904 veel hout betrok van genoemde firma, 
bewees het cadeau, dat hij en zijn vrouw Maria Josephina Geelen ten geschenke 
kregen bij hun 121/2-jarig huwelijk op 9 november 1904. Dat cadeau was een zil-
veren roomstel. 

Brand. 
Op 4 september 1911 brak brand uit bij de familie C. Teurlincx met alle nare 
gevolgen van dien. 
Het Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin van 5 september 1911 berichtte 
hierover: 

Oirschot, 4 Sept. Hedenmorgen omstreeks half zes om-
stond brand in de stoelenfabriek van C.Teurlincx, 
fabriek en woonhuis werd een prooi der vlammen alle 
huisgenoten moesten ijlings vluchten om zichzelf te 
redden een grote partij stoelen en tafels die voor ver-
zending gereed stonden, alsmede de geheele inventaris 
en machinerieën der fabriek alles is verbrand. Door 
hulpvaardigheid der andere fabrikanten zal de fabriek 
op den zelfde voet worden voortgezet en wij hopen 
dat binnen korten tijd de fabriek weer zal zijn opge-
bouwd en in de gelegenheid zal zijn de geleden schade 
te herstellen. 
Oorzaak onbekend. 

Ook de Meijerijsche Courant van 5 september 1911 gaf een verslag over de brand: 

Ernstige brand. 
Oirschot, Maandagmorgen te circa 5 1/2 uur ontstond 
alhier brand in de Amerikaanse stoomstoelenfabriek 
bij den Heer C.Teurlincx binnen eenige oogenblikken 
was deze werkplaats en diens woning benevens den 
geheelen fabriek inventaris en huisraad een prooi der 
vlammen, persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De 
oorzaak is onbekend, assurantie dekt de schade. 

Hoe groot het geraamd bedrag van de schade en het verzekerd bedrag was, is te 
lezen in het Verslag over de toestand der Provincie Noord-Braband over het jaar 
1911 op de bladzijden 100-101 onder het hoofd Branden. 

Gemeente Oirschot: datum 4 sept. 
Aard van het eigendom: stoelenfabriek 
Geraamd bedrag der schade aan: 
Onroerend goed f 3000,- 
Roerend goed  f 4000,- 
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Het eigendom was verzekerd tegen een bedrag van: 
het onroerend goed f 2000,- 
het roerend goed f 4400,- 

Spoedig daarop diende Cornelis Gerardus Teurlincx een verzoek in om te mogen 
herbouwen en volgens de notulen uit de vergadering van B en W van Oirschot, 
gedateerd 16 september 1911 is het volgende op te maken: 

Burgemeester en Wethouders van Oirschot 
Beschikkende op het verzoekschrift van 
Cornelis Teurlincx, Stoelenfabrikant, wonende 
te Oirschot om te mogen overgaan tot stichting 
van een woonhuis op het perceel kadastraal 
bekend Gemeente Oirschot Sectie F nummer 3133 
Gelet op artikel 5 eerste lid, sub a der woningwet 

Besluiten 
Aan Cornelis Teurlincx voornoemd vergunning te ver-
lenen om op het terrein gelegen te Oirschot kada-
straal bekend Gemeente Oirschot Sectie F nummer 3133 
te bouwen overeenkomstig door adressant in duplo 
ingediende teekening en bestek waarvan een door 
Burgemeester en Wethouders van Oirschot gewaar-
merkt exemplaar aan adressant zal worden uitgereikt 
terwijl het andere in het gemeente archief zal wor-
den gedeponeerd. 

Op 19 september 1911 berichtte de Meijerijsche Courant, dat met de herbouw was 
begonnen en het werk was opgedragen aan J. Louwers, aannemer te Oirschot en 
in hetzelfde blad van 28 september staat: 

Oirschot, 27 Sept. Met genoegen voor patroon en werk-
lieden kunnen wij melden dat waar de gerenommeerde 
fabriek van GebrTeurlincx, alhier 4 Sept. door een 
ernstige brand werd verwoest, dezer dagen de nieuwe 
fabriek met woonhuis is aanbesteed en dat voor deze 
in gebruik wordt genomen voor een geschikte werk-
plaats is gezorgd. 

Na de vervelende gebeurtenissen van september 1911 vond er op 14 april 1913 een 
feestelijke herdenking plaats. Op die dag herdacht de eerder genoemde heer F. 
Dekkers de dag, waarop hij voor 40 jaar geleden in dienst trad bij de firma 
Gebroeders Teurlincx. Om veertig jaar hij één baas in dienst te zijn, moest er toch 
wel een goede verstandhouding geweest zijn tussen de baas en werklieden. In 
1873 begonnen bij de firma Gebroeders A. Teurlincx had hij gewerkt onder leiding 
van Antoon Teurlincx en zijn moeder, daarna onder leiding van Frans en vervol-
gens Cornelis Gerardus vanaf 1885. 
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Toekenning koninklijke onderscheiding aan E Dekkers voor 40 jaar trouwe dienst hij de fa. 
Gebr. Teurlincx 
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Frans Dekkers was op de dag, dat hij 40 jaar in dienst was, de leeftijd van 70 jaar 
gepasseerd. 
Aangezien in die tijd (v6ér de Eerste Wereldoorlog) nog geen algemene ouder-
domsregeling bestond en/of een pensioenfonds, was het een heel normale zaak, 
dat men door bleef werken, althans zolang als men daartoe in staat was. 
Cornelis Gerardus Teurlincx wilde dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en besloot om voor zijn trouwe medewerker een koninklijke onderscheiding 
aan te vragen, welke hem op 3 juli 1913 verleend werd. Van deze gebeurtenissen 
was in de Meijerijsche Courant van 12 april en van 10 juli 1913 melding gemaakt 
en waarvan hieronder de volledige tekst wordt weergegeven. 
Meijerijsche Courant van Zaterdag 12 april 1913: 

Oirschot, 
Als blijk van goede verstand- 
houding tusschen patroon en werklieden 
geldt wel het feit dat de heer C.Dekkers 
deze week den dag herdenkt waarop hij 
voor veertig jaar in dienst trad bij de fir-
ma GebrTeurlincx, oudste Amerik. Stoe-
lenfabriek hier te lande. Trof deze firma 
voor een paar jaren een grote ramp door-
dat hare fabriek met woonhuis totaal in 
asch gelegd werd, thans verheugt zij 
zich in voorheen ongekend bloei die de 
firma door haar degelijk en net fabrikaat 
verworven heeft en daarom ziet zij hare 
clientele dagelijks uitbreiden. 

Meijerijsche Courant van 10 juli 1913: 

Oirschot, Een welverdiende onderschei-
ding viel de Heer Francis Dekkers Maan-
dag j.l. te beurt. 
Genoemde Dekkers, die voor veertig 
jaren geleden bij de firma C.Teurlincx 
Amerikaans Stoom Stoelenfabriek, als 
werkman in dienst trad, had het voorrecht 
van Hare Majesteit de Koningin, voor 
trouwe dienst, de Orde van Oranje-
Nassau verbonden eere-medaille in brons 
te ontvangen. 
Zooals te begrijpen is, was deze dag 
niet ongemerkt voorbijgegaan. De jubila-
ris ontving van alle kanten bewijzen van 
sympathie, terwijl hij van voornoemden 
firmant een prachtig cadeau ontving. 
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Personeelsbestand. 
Hoewel de gemeenteverslagen van Oirschot voor wat betreft het aantal werkenden 
in de bedrijven verre van betrouwbaar zijn, is er toch een en ander te interprete-
ren. 
In de verslagen vanaf 1881 is voor het eerst sprake van twee stoelenfabrikanten 
(Amerikaanse) met een totale bezetting van 10 mannen en 5 jongens, met andere 
woorden 10 personen boven 16 jaar en 5 personen onder 16 jaar. 
In 1882 en 1883 zouden er 10 mannen en 6 jongens werken, waarvan volgens dat 
zelfde verslag er bij de firma C.H. Teurlincx 8 mannen en 6 jongens werkzaam 
zijn, zodat er bij de Gebroeders maar 2 mannen werken. 
Volgens dezelfde berekeningen werkten er bij de Gebroeders Teurlincx in 1884 
vier mannen en drie jongens; in 1885 was dat aantal vier mannen en één jongen 
en in 1886 waren er zes mannen en één jongen werkzaam. 
Pas in 1904 wordt het aantal personeelsleden van de beide fabrikanten apart 
genoemd en zou er sprake zijn van acht mannen en drie jongens, die bij de 
Gebroeders Teurlincx werkzaam zijn. 
In 1905 werkten er 8 mannen en 4 jongens; in 1906 10 mannen en 2 jongens. Dat 
is ook het geval in 1911 en 1912. 
In 1913 en 1914 is het aantal 11 mannen en 7 jongens en in de jaren 1915 tot en 
met 1918 werkten er 11 mannen en 2 jongens. 
In het gemeenteverslag van het jaar 1919 zou er sprake zijn van 2 mannen en 1 
jongen, die bij de firma Gebroeders Teurlincx werkzaam zijn. Verder wordt vol-
gens hetzelfde verslag het bedrijf geleid door de weduwe Teurlincx. 
Op 29 maart 1920 overleed Cornelis Gerardus Teurlincx vrij onverwacht. Hij had 
sinds juli 1885 leiding gegeven aan de firma. Op het moment van zijn verscheiden 
bleek er geen geschikte opvolger te zijn en de zoons, die nog thuis woonden, 
waren te jong of niet voldoende gemotiveerd om de zaak voort te zetten. 
Maria Josephina Geelen, zijn eerste vrouw was reeds op 7 januari 1905 overleden 
en Cornelis, die met 8 jonge kinderen, waarvan de jongste een paar weken oud 
was, achterbleef, hertrouwde op 7 mei 1906 met Johanna Cornelia Latour. Uit dat 
huwelijk werden drie kinderen geboren. 
Hoe het personeelsbestand op dat moment precies was, is niet bekend. 
De plotselinge dood van Cornelis had tot gevolg, dat er moest worden uitgezien 
naar een geschikte opvolger of waarnemer. De opvolger werd gevonden in de per-
soon van Johannes Cornelis Briaire, de aanstaande zwager van Antonetta Maria 
Teurlincx, dochter van Cornelis Gerardus Teurlincx en van Maria Josephina 
Geelen. 
Mede als gevolg van de heersende malaise van na de Eerste Wereldoorlog en de 
neergang van het bedrijf, besloten de erven van Cornelis Gerardus Teurlincx het 
bedrijf te verkopen. Dat was op 29 september 1921. In het dagregister van 8 
december van dat jaar is een en ander met betrekking tot de verkoop beschreven: 

Ten verzoeke van: 
1 Cornelia Latour, fabrikante, weduwe van Cornelis Ge-

rardus Teurlincx uit eigen hoofde als moeder-voogdes 
over de drie minderjarige kinderen uit haar gemeld 
huwelijk geboren. 
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2 Petrus Latour, brievenbesteller, toeziend voogd over 
de minderjarige kinderen van Cornelia Latour, 

3 Maria Francisca Teurlincx, allen wonende te Oirschot 
4 Johannes Herinanus Teurlincx, brievenbesteller, wonende 

te Beverwijk. 
5 Augustinus Johannes Jozef Teurlincx uit eigen hoofde 

wonende te Utrecht en voogd over Franciscus Antonius, 
Carolina Josephina en Cornelis Hendrikus Teurlincx, 

6 Gerardus Hendrikus Geelen, wonende te Utrecht, toe-
ziend voogd over de minderjarigen, 

7 Josephus Adrianus Briaire, ambtenaar Nederlandse 
Spoorwegen, wonende te Tilburg, gehuwd niet Antonetta 
Maria Teurlincx, 

8 Johannes Josephus van den Berg, spinmeester, wonende 
te Tilburg, gehuwd met Johanna Louise Teurlincx 
is door mij notaris Cornelis Adrianus Mertens overge-
gaan tot de voorlopige toewijzing van de onroerende 
goederen, waarvan de finale verkoop op 29 September 
1921 plaats vindt. 
De fabriek annex huis, groot 7 are 40 ca wordt door 
Johannes Cornelis Briaire, meubelmaker te Tilburg, die 
ten deze is verschenen, gekocht voor zichzelf en als 
mondelinge lasthebber van en instaande en zich sterk-
makende voor de minderjarige mede-eigenaren Francis-
cus Antonius Teurlincx en Cornelis Hendrikus Teurlincx 
stoelenmakers, wonende te Oirschot. 

De prijs bedraagt f 7050,-. 
Hiermede werden Johannes Cornelis Briaire eigenaar en Franciscus Antonius 
Teurlincx en Cornelis Hendrikus Teurlincx mede-eigenaren van de firma 
Gebroeders Teurlincx. 

Indien de gegevens van het Gemeenteverslag van Oirschot over de jaren 1919 tot 
en met 1922 juist zijn, zouden de drie eigenaren de enigen zijn geweest, die werk-
zaam waren. De cijfers spreken van 2 mannen en 1 jongen. 
Na een jaar bleek het resultaat erg pover te zijn, want in oktober 1922 viel het 
besluit de gehele fabriek annex huis te verkopen. 
In de Meijerijsche Courant van zaterdag 7 oktober 1922 verscheen een medede-
ling omtrent de verkoop, waarin notaris Mertens te Oirschot op verzoek van de 
kinderen C. Teurlincx c.s. publiek zal verkopen: 

Een weldoortimmerd gerieflijk ingericht burgerwoonhuis aan de Kanaalstraat te 
Oirschot met annexe werkplaats, stal, erf en tuin, groot 7,40 aren. 
Aanvaarding werkplaats dadelijk, het huis op 24 juni en de tuin 15 maart 1923. 
In het geveilde is gevestigd de sfoelenfabriek der firma GebrTeurlincx. De koper 
krijgt het recht dien van ouds bekende naam te voeren etc. etc. 
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De publieke verkoop vindt plaats op 17 oktober 1922 om 10 uur voormiddag en 
betreft ook de gehele inventaris van de stoelenfabriek benevens een partij stoelen, 
bewerkt hout, oliën, verfstoffen etc.etc. 
Het dagregister van 29 november 1922 vermeldt, dat op verzoek van Johannes 
Cornelis Briaire, meubelmaker en Franciscus Antonius Teurlincx, huisschilder, 
beiden wonende te Tilburg, Augustinus Johannes Jozef Teurlincx, schrijver bij de 
Nederlandse Spoorwegen, wonende te Utrecht optredende als voogd van Cornelis 
Hendrikus Teurlincx en Gerardus Hendrikus Geelen, commies Nederlandse 
Spoorwegen, als toeziend voogd, door Notaris Mertens is overgegaan tot de voor-
lopige toewijzing van de onroerende goederen, waarna de finale verkoop plaats-
vindt op 17 oktober 1922. 
De fabriek met huis, groot 7,40 aren wordt gekocht door Gerardus Wilhelmus van 
Kempen voor de prijs van f 6540,- en hij zette de zaak voort onder de naam Gebr. 
Teurlincx, zoals blijkt uit de gegevens van de Kamer van Koophandel te Tilburg. 
Het tijdstip van vestiging was 1 november 1922 en het soort van bedrijf, dat werd 
uitgeoefend was: Stoelen - en meubelfabriek. 
Gerardus Wilhelmus van Kempen was geboren te Oirschot op 12 december 1893 
als zoon van Cornelis Johannes van Kempen en van Maria Helena Verspeek. Hij 
was gehuwd met Johanna Maria Wilhelmina van Vroonhoven, gehoortig van 
Woensel. Gerardus vestigde zich op 6 december 1921 te Oirschot, komende van 
Oss waar hij werkzaam was als kantoorbediende. 
Hij overleed te Eindhoven op 19 augustus 1939 aan de gevolgen van een motor-
ongeluk. 

Volgens de eerder genoemde Gemeenteverslagen van Oirschot werkten er in 1923 
5 mannen in de zaak. Zo ook in de jaren 1924 en 1925 en in 1926 werkten er 4 
mannen en 1 jongen. 
In 1927 ging van Kempen over op electrische aandrijving van de machines met 
een vermogen van 7,5 pk ofwel ruim 5,5 kW. 
Hij had daartoe op 23 november 1926 een verzoek ingediend voor een vergunning 
tot het plaatsen en in bedrijf hebben van een electromotor van 7,5 pk. De vergun-
ning werd hem op 7 januari 1927 verleend, welke in de notulen van de vergade-
ring van Burgemeester en Wethouders van Oirschot werd vastgelegd: 

Aan G.W. van Kempen (firma Gebroeders Teurlincx) 
wordt vergunning verleend voor het plaatsen van 
een electromotor van 71/2 pk in zijn fabriek aan de 
Kanaalstraat Sectie E ne 3133. 

Over het jaar 1927 werd in de gemeenteverslagen geen melding gemaakt van het 
aantal werknemers in bedrijven, maar in de verslagen van 1928 was sprake van 10 
werknemers bij de Gebroeders Teurlincx en indien die gegevens juist zouden zijn, 
zou er van vooruitgang sprake kunnen zijn. 

Samenwerking. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog besloten de Oirschotse stoelenfabrikanten tot een 
samenwerking te komen. Op 27 oktober 1917 kwamen de fabrikanten van de fir- 
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ma's C.H. Teurlincx en Meijers, Tret en fa. Erven en Co met elkaar overeen om 
een uniform minimum verkoopprijs in te voeren voor hun gefabriceerde stoelen en 
meubelen. Ook wat betreft de werklieden werden afspraken gemaakt en kon bij-
voorbeeld het ene bedrijf geen werknemer van het andere bedrijf overnemen dan 
na kennisgeving. 
Door de oprichting van de Rooms-Katholieke Vereniging van Fabrikanten van 
Oirschotse stoelen in 1919 werd de overeenkomst opgeheven. Bij de vereniging, 
die officieel op 11 september 1919 werd opgericht, sloten de volgende fabrikan-
ten aan: 
J. Beliën en A. Schilte namens N.V. de Oirschotse Stoelenfabriek, J. Nuijens 
namens C.H. Teurlincx en Meijers, P. van Leuven namens firma P. van Leuven-
van Hout, A. van Zeist en J. Erven namens Erven en Co. en J. van Haaren namens 
N.V. Stoelen- en meubelfabriek voorheen A. Tret met als doel het bevorderen van 
de vakbelangen, de sociale en economische belangen van de leden. 

Op 9 maart 1920 nam de R.K.Vereniging van Fabrikanten van Oirschotse stoelen 
een bindend besluit te aanzien van de minimumprijzen van alle fabrikaten. 
Maar door de concurrentie van de niet aangesloten stoelenfabrikanten Meeuwis en 
Zonen en Gebroeders Teurlincx werd het besluit na een jaar teruggedraaid. Dat 
betekende een concurrentie tussen de fabrikanten, waardoor de fabrikanten tegen 
een veel lagere prijs dan afgesproken was, konden leveren. Het besluit was ook 
mede veroorzaakt door de algemene malaise. 
Het gevolg daarvan was, dat H. Meeuwis op 3 maart 1923 toetrad tot de vereni-
ging. Ook G.W. van Kempen trad namens Gebroeders Teurlincx toe tot de vereni-
ging. Ondertussen was er tussen de fabrikanten een prijsafspraak gemaakt, welke 
op 13 november 1924 notarieel werd vastgelegd. 
Door de Belgische en Franse valutaconcurrentie in de jaren 1925-1927 kwamen 
de Oirschotse stoelenfabrikanten in moeilijkheden en kwam de afgesproken prijs-
combinatie onder druk te staan, zozeer zelfs, dat werd afgesproken de prijzen in 
de periode van 1 juli-31 oktober 1927 vrij te laten. De prijscombinatie werd 
nadien niet meer hersteld. 
Ondanks dat kwam er in het jaar 1927 een opleving, die in de jaren 1928 en 1929 
zou doorwerken. 
Aan die kortstondige opleving kwam in oktober 1929 een einde als gevolg van het 
ineenstorten van de koersen op de effectenbeurs te New-York. De concurrentieslag 
werd heviger en de invoer van stoelen uit België, Polen, Duitsland, Oostenrijk en 
Rusland tegen zeer lage prijzen deed de stoelenindustrie in Oirschot geen goed. 
Als gevolg daarvan zou bij G.W. van Kempen het besluit zijn gevallen om de stoe-
lenfabriek op te heffen dan wel te verkopen en helaas op 16 juli 1931 werd de ver-
trouwde naam van de firma in het handelsregister doorgehaald. De firma 
Gebroeders Teurlincx, de trots van de familie, had opgehouden te bestaan na een 
lange periode van bijna 90 jaar. 
Op dat moment bestond de firma C.H. Teurlincx en Meijers, die strikt genomen 
was voortgekomen uit het bedrijf van Augustinus Teurlincx, bijna 70 jaar en zou 
nu in 1996 134 jaar hebben bestaan. De firma C.H. Teurlincx en Meijers had sinds 
vele jaren het stichtingsjaar 1860 als uitgangspunt genomen en vierde in 1985 het 
125-jarig bestaan. 
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Voormalige fabriek en woonhuis van de gebr. Teurlincx in de Kanaalstraat 

Tenslotte 
Toen Augustinus Teurlincx op 21 december 1871 overleed, nam zijn oudste zoon 
namens zijn moeder het bedrijf over om gezamenlijk met zijn broers verder te 
gaan onder de naam van Gebroeders A. Teurlincx. Omdat firma Gebroeders A. 
Teurlincx een voortzetting was van het bedrijf van Augustinus kan gesteld worden, 
dat de oprichting in feite had plaatsgevonden na zijn huwelijk op 25 september 
1842. 

Verder mag worden geopperd, dat de firma C.H. Teurlincx en Meijers gesticht was 
in de periode 1862/1863, die tijd, waarin Cornelis Jacobus voor zichzelf begon. 
Hij zou zich kort daarna met zijn zwager Hendrik Meijers hebben geassocieerd, 
doch van hun samenwerking uit die tijd is geen of nog geen concrete aanwijzing 
te vinden. Hendrik Meijers was timmerman en werkte veel voor de gemeente en 
verrichtte ook veel reparaties aan de kerk. 
De opgang van de firma C.H. Teurlincx en Meijers vond echter na 1878 plaats, 
wanneer de zoons van Hendrik Meijers zich min of meer bezighouden met de 
fabrikage van stoelen en tafels. Hendrik Meijers was in 1875 overleden en 
Cornelis Jacobus was al op leeftijd en overleed in 1881. 

Al met al is uiteindelijk het bewijs geleverd, dat de firma Gebroeders Teurlincx 
van veel oudere datum is dan van 1904, zoals op de expositie in 1976 op een lijst 
was aangegeven en zelfs al vóór 1862/3, het stichtingsjaar van de firma C.H. 
Teurlincx en Meijers, bestond. 
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En als laatste herinnering was op de zijmuur van de fabriek aan de Kanaalstraat, 
zij het zeer onduidelijk vanwege de kalklaag, de naam te lezen: 

STOELENFABRIEK 

C.TEURLINCX 

FIRMA GEBR.TEURLINCX 

TEL. 20. 

N.B. De fabriek en het huis in de Kanaalstraat, laatstelijk in bezit van de gebroe-
ders Verhouden, zijn in 1995 gesloopt ten behoeve van de woningbouw. Het 
bedrijf is verplaatst naar het industrieterrein aan de Bestseweg. 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

1. Doop-, trouw- en begraafboeken van Turnhout 
2. Schepenprotocollen van Turnhout 
3. Ingekomen borgbrieven van Oirschot 
4. Doop-, trouw- en begraafboeken van Oirschot 
5. Registers van geboorten, huwelijken en overlijden van Oirschot 
6. Schepenprotocollen van Oirschot 
7. Kerkrekeningen van St. Pieterskerk te Oirschot 
8. Patentregister van Oirschot 
9. Gemeenteverslagen van Oirschot 
10. Diverse belastingen in Oirschot 
11. Verslagen van de gemeenteraad en van B en W van Oirschot 
12. Verslagen van de gemeenteraad van Oost-West-en Middelbeers 
13. Kadastrale gegevens van Oirschot Kadaster te Eindhoven 
14. Gegevens uit het dagregister berustend op het Kadaster te Eindhoven 
15. Diverse kranteberichten betrekking hebbend op Oirschot (Streekarchief Regio 

Eindhoven-Kempenland) 
16. Gegevens uit familiearchief 
17. F. Voermans, Van Amerikaansche tot Oirschotsche stoel, gedenkboek ter gelegenheid 

van het 125 jarig bestaan van de firma C.H. Teurlincx en Meijers (Oirschot, 1985) 
18. Prisma Kalendarium - Geschiedenis der Lage Landen in jaartallen 
19. Hinderwetvergunningen in Oirschot 
20. Correspondentieregister van de Burgemeester van Oirschot 
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CURSUS 
OUD - SCHRIFT 

(beginners) 

Wanneer u onderzoek doet (of wil gaan doen) in archieven naar bijv. uw familie, 
komt u al snel tot de ontdekking dat de handgeschreven documenten (vooral van 
vóór 1800) moeilijk te lezen zijn vanwege het geheel afwijkende handschrift, in 
vergelijking met ons hedendaagse schrift. De cursus biedt u de mogelijkheid om 
de handschriften van de 16e tot de 18e eeuw te leren lezen én te begrijpen. U kunt 
dan zelf de oude documenten zoals testamenten, koopaktes, erfdelingen lezen, wat 
uw historisch onderzoek of onderzoek naar uw familiegeschiedenis nog boeiender 
maakt. 

De cursus bestaat uit 10 lessen, die worden gegeven op de donderdagavond, van 
20.00 u. tot 22.00 u. , vanaf 16 januari 1997. 
U kunt zich aanmelden bij het Streekarchief, Postbus 144, 5688 ZJ Oirschot (tel. 
0499 575245). 
Voor meer informatie kunt u zich eveneens tot het streekarchief wenden. 

Aanvang: 16 januari 1997 
Plaats: Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot 

Koestraat 2 
5688 AH Oirschot 

Kosten: f 75,-- (incl. lesmateriaal) 

N.b. De cursus zal alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling 
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