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zich nog herinneren en wat we kennen als geschiedkunde. De 

heemkundige zoekt uit hoe de herinneringen in de grote 

geschiedenis passen. Of hij duikt in de geschiedenis om te 

verklaren waarom de dingen in zijn omgeving zijn zoals ze zijn. 

En dan ontstaat er een verbinding tussen een gewoon familie-

portretje en de ontwikkeling van het dorp. Dan blijkt een buurt-

schap in het dorp eeuwen geleden een economisch belangrijke 

plek geweest te zijn. Of dan wordt duidelijk waarom een zalige, 

die voor ons dorp welbeschouwd nauwelijks iets betekend 

heeft toch nog prominent aanwezig is; hij had na zijn dood 

toevallig een trouwe fan in dit dorp. En zo kan ook duidelijk 

worden dat de loop van de geschiedenis vaak bepaald wordt 

door 

toevallige, goede of slechte, relaties tussen mensen, die het 

toevallig?- voor het zeggen hebben. 

De geschiedenis begint vandaag en is niet zelden heel boei-

end. Deze aflevering van Den Heertgang toont daar enkele 

voorbeelden van.
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27 OKTOBER 2009, PEERKE DONDERS 200 JAAR

Het Petrus Dondersplein, scoutinggroep Petrus 

Donders, het Petrus Dondersbeeld onder de 

rechter boom voor de Michaelkerk, een lege 

sokkel in "den ouden toren". 

Dat kan geen toeval zijn. De Zalige Peerke 

Donders is ook voor altijd Gestelaar geworden.

Op 18 december 1936 dient Pastoor Lübbers, 

bouwpastoor van de Michaelkerk, mede namens 

de Zeer Eerwaarde Rector M. v. Grinsven CssR, 

een verzoek in bij de gemeenteraad ter geleg-

heid van de 50e sterfdag van Peerke Donders 

om: "tegen den oostgevel van den ouden toren, 

in een omlijsting van oud eikenhout een door 

Albert Verschuuren ontworpen en gebeeldhouwd 

beeld van Pater Petrus Donders te mogen plaat-

sen, om zo dezen reeds algemeen bekenden 

held der christelijke charitas te vereeuwigen, ook 

in onze gemeente, waar hij zich van 1831 tot 

1839 in beiden seminariën heeft voorbereid op 

zijnen toekomstigen werkkring." In dezelfde brief 

vraagt hij om de naam van het plein "Markt" te 

veranderen in "Petrus Donders Plein".

Op 4 maart 1937 aanvaardt de gemeenteraad 

het beeld als geschenk en stemt in met de 

naamsverandering. Op zaterdag 5 juni, als de 

restauratie van de toren voltooid is, vindt de 

officiële plechtigheid plaats in het bijzijn van de 

gehele raad. Ook de Dungense pater M. van 

Grinsven, die bovendien zelf in 1929 en 1930 in 

Suriname dienstbaar was geweest en twee 

andere congregatiegenoten van Peerke Donders 

zijn hierbij aanwezig.

Bij navraag blijkt Pastoor Lübbers ook mede-

oprichter van Scoutinggroep Sint-Michielsgestel 

te zijn geweest.

Het beeld van Peerke tegen "den ouden toren" 

kreeg later een plaats ín de toren, waar de 

omlijsting nog hangt. Het beeld zelf is nog later 

verhuisd naar het gemeentehuis om het te 

beschermen tegen vandalisme. Onlangs is het 

overgebracht naar de Michaëlkerk. Daar staat 

Peerke in een kapel achter in de kerk, samen 

met beelden van Michaël en Christofoor.

Peerke Donders

Op 27 oktober 1809 werd in een armzalig "spin-

dershuis"  aan de Moerstraat, aan den Oost-

Heikant in Tilburg een zoon geboren van het 

echtpaar Arnoldus, Dionysius Donders (9 oktober 

1755) en Petronella, Jacoba van den Brekel. 

Nog diezelfde dag werd hij gedoopt en kreeg, 

naar moeder genoemd, de naam Petrus.

Het bijzondere was, dat de vader al tweemaal 

eerder getrouwd was geweest. De eerste keer 

werd hij kinderloos weduwnaar; de tweede keer 

werd hij twee keer vader, maar eerst beide 

kinderen en later zijn vrouw, stierven binnen 

enkele jaren.

Ook het derde huwelijk duurde niet lang, want 

toen Peerke 6 jaar oud was, stierf ook zijn moe-

der (21 februari 1816). Wel was nog een 

gehandicapte broer Martinus geboren (28 mei 

In 1937 kreeg het dorpsplein in Sint-Michielsgestel zijn 
huidige naam.

Pastoor Lübbers onthult het door hem geschonken beeld 
van Peerke Donders.

1811). Op 19 mei 1817 trouwde vader met de 

Udenhoutse Johanna, Maria van de Pas.

Peerke had in zijn jonge jeugd geen sterke 

gezondheid. Zijn vader was heel bezorgd om 

hem. Als Peerke al eens naar school kon en het 

begon te regenen, dan liep vader naar de school 

met een grote zak op de rug, liet Peerke daarin 

springen en droeg hem zo, ter voorkoming van 

natte voeten, naar huis terug. Later speelde die 

zwakke gezondheid hem nog eens parten, want 

hij werd afgekeurd voor de militaire dienst. Hij 

blonk ook niet uit in aanleg, maar wel in ijver, 

vroomheid en Katechismus. Door zijn matig 

schoolbezoek verliep zijn ontwikkeling niet erg 

vlot. Op 12-jarige leeftijd bleef hij voortaan thuis. 

Daar leerde hij spinnen en later het weversvak. 

Dit vak oefende hij uit tot het moment waarop hij, 

in september 1831, zijn grootste wens in vervul-

ling zag gaan. 

Op 22-jarige leeftijd ging hij naar het kleinsemi-

narie Beekvliet te Sint-Michielsgestel. De toen-

malige regent Smits had zo zijn twijfels of 

iemand met zo'n geringe aanleg en zo'n laag 

ontwikkelingsniveau wel in staat zou zijn de 

lessen te volgen. En als zou blijken dat hij het 

niet aankon, zou het wel eens dubbel droevig 

kunnen zijn dat hij uit het arbeidersmilieu 

gehaald was. Daarom werd een tussenoplossing 

gevonden. Peerke Donders werd toegelaten tot 

Beekvliet als knecht-student.

Hij moest op de eerste plaats werken, en in zijn 

vrije uren mocht hij gebruik maken van de studie-

boeken en proberen de vakken, waaronder de 

Latijnse en Griekse taal, onder de knie te krijgen. 

Een bijkomende moeilijkheid was, dat zijn mede-

knechten hem meer zagen als een spion van de 

leiding, dan als collega. Hij was niet echt één van 

hen. Na een voorbeeldig half jaar nam de regent 

nog een extra knecht aan. Hierdoor kon Peerke, 

tussen het werken door,  ook de lessen gaan 

volgen. Al zijn vrije tijd en energie investeerde hij 

in zijn studie.

Op 28 december 1834 kreeg hij een volgende 

tegenslag te verwerken.  Zijn vader overleed op 

79-jarige leeftijd, het armzalige huisje werd door 

zijn broer gesloopt. Deze ging bij een andere 

familie wonen en zijn stiefmoeder ging terug naar 

haar geboortedorp Enschot. In de vakantie werd 

de pastorie Peerkes nieuwe thuis.

Al in 1837 kon hij toegelaten worden tot het 

grootseminarie. Maar ook hier keerde zijn 

armoedige afkomst zich tegen hem. De studie 

Het beeld uit de toren kreeg onlangs een plaats 
achter in de Michaëlkerk
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werd zwaarder én duurder. De toenmalige 

President van het grootseminarie, Philippus van 

de Ven, zocht naar een praktische oplossing. 

Omdat Peerke te kennen had gegeven ook veel 

te voelen voor "missie-arbeid in den vreemden", 

werd gezocht naar een passende kloosterorde. 

De President stuurde hem naar de Jezuïeten in 

Gent, maar de Provinciaal daar wees hem op 

leeftijd af. Vervolgens werd eerst geprobeerd 

hem bij de Redemptoristen en daarna bij ver-

schillende andere orden in Sint-Truyen binnen te 

loodsen, maar ook hier geen toestemming. Het 

einde van de zoektocht lag in grootseminarie 

Herlaar. Daar studeerde Peerke 2 jaar wijsbe-

geerte en godgeleerdheid.

Omdat Herlaar te klein werd, was in  Haaren een 

nieuw grootseminarie gebouwd.  Op 16 juli 1839 

namen de studenten daar hun intrek. 

Op 26 april 1840 ontving Peerke  zijn eerste 

wijdingen. In Mechelen ontving hij van Kardinaal 

Sterkx de tonsuur, ofwel de kruinschering en de 

sub-diakenwijding. Midden op het achterhoofd 

werd een kleine ronde plek kaal geschoren ter 

grootte van een kleine hostie. Nog geen jaar 

later, Paaszaterdag 10 april 1841, wijdde Mgr. 

van Wijkerslooth hem, in de eigen huiskapel in 

Duinzicht, onder Oegstgeest, tot diaken. Deze 

zelfde Prelaat, die ook procureur "der 

Surinaamsche Missie" was, wijdde hem goed 

twee maanden later, op Quatertemperzaterdag, 

5 juli 1841, tot wereldgeestelijke.

Het liefst was Peerke meteen daarna naar de 

missie in Suriname vertrokken, maar er was niet 

eerder dan in 1842 "scheepsgelegenheid". Begin 

juni van dat jaar kreeg hij bericht dat hij zich 

gereed moest gaan maken. Half juni nam hij 

afscheid van zijn geboortestad. In een volle kerk 

van 't Goirke in Tilburg hield hij zijn afscheidspre-

dikatie. Als laatste nam hij afscheid van zijn 

stiefmoeder en vertrok met zijn broer Martinus 

naar Den Bosch, vanwaar hij met de boot naar 

Leiden zou reizen. Maar daar kwam het bericht 

dat de afvaart naar Suriname, vanwegene de 

slechte weersomstandigheden, was uitgesteld. 

De gebroeders keren terug naar Tilburg. Niet 

lang daarna ontbood Mgr. van Wijkerslooth hem 

naar Oegstgeest. Met broer Martinus weer naar  

Den Bosch en na een innig afscheid, met de 

boot naar Leiden. Daar gearriveerd,

gaat hij er eerst parochiewerk doen in het nabij-

gelegen Warmond, om uiteindelijke op 31 juli 

van Amsterdam naar Den Helder te varen. 

Al op 1 augustus kiest het grote zeilschip van de 

heer Rothuis uit Amsterdam het ruime sop, met 

acht passagiers aan boord, twee Lutheranen, 

drie Calvinisten en drie Rooms-Katholieken,. Op 

16 september, na een voorspoedige reis, werd 

Peerke met open armen ontvangen in de haven 

van Paramaribo door de HoogEerwaarde Heer 

Grooff en kon zijn uiteindelijke levenswerk begin-

nen. 

Na eerst kennis gemaakt te hebben met de 

multiculturele bevolking van Paramaribo, reisde 

hij op 7 oktober naar zijn latere hoofdbestem-

ming, de melaatsenkolonie "Batavia" aan de 

Coppename-rivier. Hierheen werden, op last van 

het gouvernement, alle melaatsen verbannen, 

om zo verdere besmettingen te voorkomen. De 

melaatsen woonden daar in pinahutten, bedekt 

met pinastro of -takken, "hetgeen meer een 

varkensstal dan een woning voor een mensch 

gelijkt".

Op 26 oktober begon de kennismaking met weer 

een andere "zorggroep", de bevolking van de 

vele plantages. Op zo'n landbouwonderneming 

werkten toentertijd zo'n 100 tot 500 negerslaven 

onder de meest erbarmelijke omstandigheden. In 

totaal ruim 50.000.

Na deze kennismakingsreis kreeg Peerke de 

eerste veertien jaren als hoofdtaak de pastorale 

zorg over Paramaribo, om daarna in 1856, op 

vrijwillige basis, de zorg op zich te nemen voor 

de inwoners van Batavia. Een markant gegeven 

hierbij was, dat zijn voorganger daar, de 

Eerwaarde Heer Magnée, door vergiftiging om 

het leven was gebracht door een van de inwo-

ners. 

De wereldgeestelijke Vader Donders zorgde 

bijna tien jaar voor zijn melaatsen toen, op 31 

augstus 1865, bij decreet van 

de paus, de missionering van 

Suriname werd overgegeven 

aan de Paters Redemptoristen. 

Een probleem doemde hier op.  

Zo'n dertig jaar eerder had hij 

zich aangemeld bij deze cong-

regatie, maar werd daar afge-

wezen. Zouden ze hem nu wel 

accepteren? Hij vreesde zelf 

van niet! De nieuwe aposto-

lisch-vicaris Mgr. Swinkels 

arriveerde  op 26 maart 1866 in 

Paramaribo. Op 14 april zag 

Vader Donders pas kans om 

zijn gehoorzaamheid aan de 

nieuwe leidsman te gaan 

betuigen. Bij deze gelegenheid 

smeekte hij om hem toe te 

laten tot de Orde de 

Redemptoristen. De 

Monseigneur was aangenaam 

verrast, maar durfde niet met-

een ja te zeggen. Mgr. 

Swinkels vroeg Peerke om de 

keuze nog eens te heroverwe-

gen. En zelf nam hij zo de tijd 

om het doopceel van Vader 

Donders te lichten. Peerke 

werd, 57 jaar oud, als novice 

aangenomen en legde op 24 

juni 1867 zijn kloostergeloften 

af.

Pater Donders hervatte zijn 

werk in Batavia en bleef dat doen tot het bittere 

einde. Hij stierf aan een acute nierontsteking, na 

vierenveertig jaar dienstbaarheid aan de bevol-

king van Suriname, te midden van zijn dierbare 

melaatsen te Batavia om drie uur vrijdagmiddag 

14 januari 1887. In de namiddag van 15 januari 

werd hij daar begraven. Op 28 juli 1900 werden 

zijn stoffelijke resten herbegraven in de houten 

Sint Petrus en Pauluskathedraal van 

Paramaribo.

Zijn verering daar begon meteen en al in 1900 

begonnen de eerste procedures om Peerke 

Donders heilig te verklaren. Dit resulteerde op 29 

april 1913 tot zijn Eerbiedwaardigverklaring en 

op 23 mei 1982 tot zijn Zaligverklaring. Lang is 

gehoopt dat zijn tweehonderdste geboortedag 

een mooi moment zou zijn voor zijn 

Heiligverklaring, maar die hoop is ijdel gebleken. 

De procedure gaat voort. 
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INTERESSANTE WEBSITES: HTTP://WWW.THUISINBRABANT.NL 

Internet is voor mensen die in heemkunde en geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar snuffelpara-

dijs. Er is enorm veel informatie te vinden. Maar als je de weg niet weet, is internet als een bibliotheek 

waar ze alle boeken op een hoop hebben gegooid. Probeer dan maar eens te vinden wat je zoekt. 

Bovendien kan iedereen alles op internet zetten. Je weet nooit zeker of de gevonden informatie juist 

en volledig is. In deze rubriek zullen we steeds een website bespreken, waarvan we denken dat die 

voor leden van de heemkundekring interessant is. 

Als wij praten over “Brabant zoals het vroeger was” hebben we het over een Brabant, zoals dat in de 

19e eeuw of later is ontstaan. Vóór die tijd zag Brabant er anders uit. Van het middeleeuwse Brabant 

zijn weinig sporen overgebleven, behalve kerken, kastelen en wat dijken en vaarten. Van het Brabant 

van vóór de middeleeuwen vrijwel niets.

Op de website www.thuisinbrabant.nl wordt de geschiedenis van het landschap en de mensen in deze 

streken beknopt verteld en geïllustreerd. Beknopt ja, maar dat wil niet zeggen dat je snel alles op de 

site snel gezien hebt. Het verhaal begint zo'n 238.000 jaar geleden en eindigt in het heden. Sporen 

van de eerste mensen, het ontstaan van steden en dorpen, het hertogdom Brabant, de cultuur, de 

kunst….. Er komen zo veel aspecten van de Brabantse geschiedenis aan bod, dat je met gemak een 

paar avonden zoet bent.

De site is overzichtelijk ingedeeld. Op de homepage zie je in een oogopslag de onderwerpen die 

besproken worden. Zodra je op een onderwerp klikt, zie je al die onderwerpen aan de rechter kant, 

zodat je steeds weet waar je bent in het verhaal. Wie graag meer weet over bekende mensen uit de 

Brabantse geschiedenis kan zoeken via het alfabet op de homepage.

Vanuit deze site kun je ook gemakkelijk in andere sites gaan zoeken. Typ rechtsboven in het zoekven-

ster maar eens “michielsgestel” in. Dat levert 6.446 documenten in diverse archieven op, waarvan 

alleen al 4.735 foto's bij het BHIC in Den Bosch. Veel kijkplezier…. En verdwaal niet in de sites van de 

archieven en in de tijd.

In 2004 bracht de R.K.V.V. Sint-Michielsgestel 

vanwege het 75-jarig bestaan een jubileumboe-

kwerk uit onder de titel: “Van Korenveld tot 

volwaardig sportpark Zegenwerp” (19292004). 

Daarvan werden 350 exemplaren gedrukt en 

verkocht, voornamelijk door leden en oud leden 

van de voetbalclub. Uit dit boek, samengesteld 

door Tiny van den Oetelaar, komt onderstaande 

foto. Het Juniorenelftal, het jeugdbestuur en de 

FOTO'S UIT DE OUDE DOOS

jeugdleiders in 1954. R.K.V.V. Sint-Michielsgestel 

bestond toen 25 jaar. De club speelde toen op 

het terrein waar nu woon-zorgcentrum De 

Beemden en Victoriastaete staan. Daar waren 

twee voetbalvelden. Er stond ook een houten 

gebouwtje, waarin twee kleedruimtes waren. Dit 

voetbalterrein werd in 1949 geopend, omdat over 

het oude voetbalveld de huidige Victoriastraat 

werd gelegd.

A en B junioren met Jeugdbestuur en Jeugdleiders in 1954
Staand v.l.n.r. Piet Moggré, Harrie Gerrits, Jan van Hout, Piet v. d. Ekart, Ad v. d. Oetelaar, Geert Venrooi, 
Jan Vermeulen, Broer van Hout, Bert Schelle, Hans Lammers, Fried Vermeulen, Gerard v. d. Besselaar, 
en Willem Hendriks.
Middelste rij v.l.n.r. Jan v. d. Donk, Adri Schellekens, Willy Venrooi, Wim v. d. Besselaar, Alouis v.d. Oetelaar, 
Paul van Boxtel, Nico Sanders, Louis Broeren, Wim Wijgergangs, Willy van Kessel en daarachter half gebogen
Jan van Zandvoort.
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DE ROMEINSE POTTENBAKKERSOVEN VAN HALDER
EN HET AARDEWERK DAT ER GEPRODUCEERD WERD
Joop van der Groen

Zonder discussie is de pottenbakkersoven uit de 

tweede helft van de eerste eeuw na Chr. de 

belangrijkste bodemvondst uit de Romeinse tijd 

in Halder. Amateurarcheoloog Broeder 

Celestinus Vencken van het toenmalige Instituut 

voor Doven sprak over “de vondst van zijn leven 

waarvan iedere archeoloog droomt”.

Nadat de pottenbakkersoven buiten gebruik was 

gesteld, is de ovenput gebruikt als afvalkuil. Bij 

het gevonden afval waren vele scherven van 

misbaksels. Wetenschappelijk onderzoek daar-

van heeft ons geleerd welke typen aardewerk er 

in Halder gefabriceerd werden.

De vondst van de pottenbakkersoven

Op 12 mei 1973 meldde Harrie van Gerven, één 

van de vaste medewerkers van Broeder 

Celestinus Vencken bij opgravingswerkzaamhe-

den, aan Celestinus dat er in de achtertuin van 

het huidige woonhuis Halder 29 bij het graven 

van een zinkput veel scherven werden gevon-

den. Celestinus spoedde zich er heen. Hij kreeg 

toestemming van de heer Verhoeven, de bewo-

ner van het perceel, om het werk stil te leggen 

en een archeologisch onderzoek te starten. Na 

een aantal uren hard werken, geholpen door  

Harrie van Gerven en J. van Heel, beiden uit 

Halder, kon de ervaren amateurarcheoloog 

Celestinus met zekerheid vaststellen dat er een 

Romeinse pottenbakkersoven was gevonden. 

Nog dezelfde dag werden de betrokken autoritei-

ten conform de toenmalige voorschriften 

geïnformeerd, namelijk de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de 

provinciaal archeoloog Gerrit Beex en de burge-

meester van Sint-Michielsgestel. Hierbij werd 

afgesproken het nieuws voorlopig stil te houden, 

zodat er in alle rust verder kon worden gegraven.

De volgende dag reeds verscheen ook Beex in 

Halder en deze bevestigde de bevindingen van 

Broeder  Celestinus. In de dagen daarna werd 

uiterst zorgvuldig verder gewerkt en voortdurend 

informatie doorgegeven aan de ROB. Dit leidde 

ertoe dat de ROB voor twee dagen (21 en 22 

mei) professionele versterking stuurde in de 

personen van Drs. J.H.F. Bloemers (de latere 

Professor), Anton Bruijn en de fotograaf Breijer. 

Daarna had de ploeg amateurs onder leiding van 

Celestinus nog vier dagen nodig om het werk te 

voltooien. 

Vondst kreeg landelijke publiciteit

Tot dan toe was de vondst stil gehouden, maar 

op 28 mei bracht het Brabants Dagblad als 

eerste het nieuws in een groots artikel over vijf 

kolommen, geïllustreerd met foto's van de opgra-

ving en van Br. Celestinus, die in het artikel 

spreekt “over de vondst van zijn leven waarvan 

iedere archeoloog droomt”. Meer publiciteit 

volgde met als hoogtepunt de aandacht die de 

televisie er op 31 mei in het NOS Journaal aan 

besteedde. Ook in alle archeologische vaklitera-

tuur werd ruimschoots aandacht gegeven aan de 

vondst van de Halderse pottenbakkersoven. Het 

was toen een unieke Romeinse bodemvondst 

voor de provincie Noord-Brabant. (Later is er in 

Cuijk ook een pottenbakkersoven uit de 

Romeinse tijd gevonden.) 

Romeinen brachten nieuwe technieken voor 

de productie van aardewerk

In de prehistorie maakten de bewoners in onze 

contreien overwegend zelf hun aardewerk vol-

gens oude technieken. Kook- en voorraadpotten, 

drink- en eetgerei werden met de hand gevormd 

uit klei ('gemagerd” met zand) en daarna in de 

zon gedroogd. Vervolgens werd voor het bakpro-

ces een kuil gegraven, die helemaal gevuld werd 

met hout en houtskool met de voorwerpen van 

klei daar tussen gestopt. Als het vuur eenmaal 

brandde werden er plaggen op het vuur gelegd. 

Deze smeulende massa (zonder luchttoevoer 

van onderuit) bereikte maximaal een tempera-

tuur van 700°.

De komst van de Romeinen deed deze produc-

tietechniek snel verdwijnen. Voor het vormen van 

het aardewerk uit klei gebruikten de Romeinen al 

de draaitafel en voor het stoken bouwden ze 

speciale ovens, waarin luchtdoorstroming het 

vuur aanwakkerde, waardoor de temperatuur tot 

1000° opliep.

Opbouw van de oven

In Halder hebben we te maken met een zoge-

naamde “staande oven”. Dit was een heel alge-

meen type in de Romeinse tijd. De oven werd 

gebouwd in een grote kuil en slechts een klein 

deel van de koepelvormige wand van de 

bakruimte kwam boven het maaiveld uit.

Onder verwijzing naar de reconstructietekening  

van een dergelijke oven kan de opbouw als volgt 

worden beschreven.

1.Werkruimte vóór de oven, waar de pottenbak-

ker stond om de oven te kunnen stoken.

2. De stookgang waardoor hout naar de stoo-

kruimte werd geschoven en waardoor er lucht 

bij het vuur kon komen.

3. De ronde stookruimte waarin het vuur brand-

de.

4.De bakruimte waarin het van klei gedraaide 

aardewerk stond opgestapeld op een rooster 

(zie hierna) om door de hitte gebakken te 

worden. De bakruimte was aan de buiten- en 

bovenzijde afgesloten door een koepelvormige 

wand met bovenin een ontluchtingsgat.

5.De middendam of tong, waarop de delen van 

het rooster rustten.

6. Het rooster bestond uit meerdere delen, die in 

het midden op de tong rustten en aan de 

buitenkant tegen 

   de wand van de stookruimte op lobben (half-

ronde uitstolpsels van de wand). In de rooster-

delen zaten 

   ronde gaten waardoor de hete lucht uit de 

stookruimte naar de bakruimte stroomde.

In deze oven is vooral voor de luchtdoorstroming 

een ingenieuze oplossing aangebracht: door de 

stookgang naar de stookruimte en vandaar door 

de gaten in het rooster naar de bakruimte en via 

het gat in de top daarvan weer naar buiten.

 

Overige bijzonderheden van de oven

In Halder werden de vloer en de wanden van de 

stookgang en de stookruimte alsmede de lobben 

in originele staat aangetroffen. Zij waren vervaar-

digd van klei en gedeeltelijk verstevigd met 

scherven van aardewerk als een soort bewape-

ning. Ook de middendam of tong was nog aan-

wezig. Deze was niet alleen verstevigd met 

scherven maar ook met resten van gebroken 

De reconstructietekening van een “staande” 
pottenbakkersoven zoals in Halder is gevonden. Het 
ontluchtingsgat in de top van de koepel is hierop ten 
onrechte niet afgebeeld. (Zie het ontluchtingsgat op de 
foto´s van de gereconstrueerde oven in het museum.)

Op deze foto van de reconstructie van de pottenbakkers-
oven in het Oudheidkundig Museum is de stookgang te 
zien. (foto: Oudheidkundig Museum)
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Archeoloog Anton Bruijn is bezig om de oven leeg te 
maken en in te tekenen. Deze foto van de R.O.B. (dhr. 
Breyer) zit in het plakboek dat Br. Celestinus Vencken 
maakte over de opgravingen in Halder. Het boek is te 
bekijken op de website www.romeinshalder.nl
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Joop van der Groen

Zonder discussie is de pottenbakkersoven uit de 

tweede helft van de eerste eeuw na Chr. de 

belangrijkste bodemvondst uit de Romeinse tijd 

in Halder. Amateurarcheoloog Broeder 

Celestinus Vencken van het toenmalige Instituut 

voor Doven sprak over “de vondst van zijn leven 

waarvan iedere archeoloog droomt”.

Nadat de pottenbakkersoven buiten gebruik was 

gesteld, is de ovenput gebruikt als afvalkuil. Bij 

het gevonden afval waren vele scherven van 

misbaksels. Wetenschappelijk onderzoek daar-

van heeft ons geleerd welke typen aardewerk er 

in Halder gefabriceerd werden.

De vondst van de pottenbakkersoven

Op 12 mei 1973 meldde Harrie van Gerven, één 

van de vaste medewerkers van Broeder 

Celestinus Vencken bij opgravingswerkzaamhe-

den, aan Celestinus dat er in de achtertuin van 

het huidige woonhuis Halder 29 bij het graven 

van een zinkput veel scherven werden gevon-

den. Celestinus spoedde zich er heen. Hij kreeg 

toestemming van de heer Verhoeven, de bewo-

ner van het perceel, om het werk stil te leggen 

en een archeologisch onderzoek te starten. Na 

een aantal uren hard werken, geholpen door  

Harrie van Gerven en J. van Heel, beiden uit 

Halder, kon de ervaren amateurarcheoloog 

Celestinus met zekerheid vaststellen dat er een 

Romeinse pottenbakkersoven was gevonden. 

Nog dezelfde dag werden de betrokken autoritei-

ten conform de toenmalige voorschriften 

geïnformeerd, namelijk de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de 

provinciaal archeoloog Gerrit Beex en de burge-

meester van Sint-Michielsgestel. Hierbij werd 

afgesproken het nieuws voorlopig stil te houden, 

zodat er in alle rust verder kon worden gegraven.

De volgende dag reeds verscheen ook Beex in 

Halder en deze bevestigde de bevindingen van 

Broeder  Celestinus. In de dagen daarna werd 

uiterst zorgvuldig verder gewerkt en voortdurend 

informatie doorgegeven aan de ROB. Dit leidde 

ertoe dat de ROB voor twee dagen (21 en 22 

mei) professionele versterking stuurde in de 

personen van Drs. J.H.F. Bloemers (de latere 

Professor), Anton Bruijn en de fotograaf Breijer. 

Daarna had de ploeg amateurs onder leiding van 

Celestinus nog vier dagen nodig om het werk te 

voltooien. 

Vondst kreeg landelijke publiciteit

Tot dan toe was de vondst stil gehouden, maar 

op 28 mei bracht het Brabants Dagblad als 

eerste het nieuws in een groots artikel over vijf 

kolommen, geïllustreerd met foto's van de opgra-

ving en van Br. Celestinus, die in het artikel 

spreekt “over de vondst van zijn leven waarvan 

iedere archeoloog droomt”. Meer publiciteit 

volgde met als hoogtepunt de aandacht die de 

televisie er op 31 mei in het NOS Journaal aan 

besteedde. Ook in alle archeologische vaklitera-

tuur werd ruimschoots aandacht gegeven aan de 

vondst van de Halderse pottenbakkersoven. Het 

was toen een unieke Romeinse bodemvondst 

voor de provincie Noord-Brabant. (Later is er in 

Cuijk ook een pottenbakkersoven uit de 

Romeinse tijd gevonden.) 

Romeinen brachten nieuwe technieken voor 

de productie van aardewerk

In de prehistorie maakten de bewoners in onze 

contreien overwegend zelf hun aardewerk vol-

gens oude technieken. Kook- en voorraadpotten, 

drink- en eetgerei werden met de hand gevormd 

uit klei ('gemagerd” met zand) en daarna in de 

zon gedroogd. Vervolgens werd voor het bakpro-

ces een kuil gegraven, die helemaal gevuld werd 

met hout en houtskool met de voorwerpen van 

klei daar tussen gestopt. Als het vuur eenmaal 

brandde werden er plaggen op het vuur gelegd. 

Deze smeulende massa (zonder luchttoevoer 

van onderuit) bereikte maximaal een tempera-

tuur van 700°.

De komst van de Romeinen deed deze produc-

tietechniek snel verdwijnen. Voor het vormen van 

het aardewerk uit klei gebruikten de Romeinen al 

de draaitafel en voor het stoken bouwden ze 

speciale ovens, waarin luchtdoorstroming het 

vuur aanwakkerde, waardoor de temperatuur tot 

1000° opliep.

Opbouw van de oven

In Halder hebben we te maken met een zoge-

naamde “staande oven”. Dit was een heel alge-

meen type in de Romeinse tijd. De oven werd 

gebouwd in een grote kuil en slechts een klein 

deel van de koepelvormige wand van de 

bakruimte kwam boven het maaiveld uit.

Onder verwijzing naar de reconstructietekening  

van een dergelijke oven kan de opbouw als volgt 

worden beschreven.

1.Werkruimte vóór de oven, waar de pottenbak-

ker stond om de oven te kunnen stoken.

2. De stookgang waardoor hout naar de stoo-

kruimte werd geschoven en waardoor er lucht 

bij het vuur kon komen.

3. De ronde stookruimte waarin het vuur brand-

de.

4.De bakruimte waarin het van klei gedraaide 

aardewerk stond opgestapeld op een rooster 

(zie hierna) om door de hitte gebakken te 

worden. De bakruimte was aan de buiten- en 

bovenzijde afgesloten door een koepelvormige 

wand met bovenin een ontluchtingsgat.

5.De middendam of tong, waarop de delen van 

het rooster rustten.

6. Het rooster bestond uit meerdere delen, die in 

het midden op de tong rustten en aan de 

buitenkant tegen 

   de wand van de stookruimte op lobben (half-

ronde uitstolpsels van de wand). In de rooster-

delen zaten 

   ronde gaten waardoor de hete lucht uit de 

stookruimte naar de bakruimte stroomde.

In deze oven is vooral voor de luchtdoorstroming 

een ingenieuze oplossing aangebracht: door de 

stookgang naar de stookruimte en vandaar door 

de gaten in het rooster naar de bakruimte en via 

het gat in de top daarvan weer naar buiten.

 

Overige bijzonderheden van de oven

In Halder werden de vloer en de wanden van de 

stookgang en de stookruimte alsmede de lobben 

in originele staat aangetroffen. Zij waren vervaar-

digd van klei en gedeeltelijk verstevigd met 

scherven van aardewerk als een soort bewape-

ning. Ook de middendam of tong was nog aan-

wezig. Deze was niet alleen verstevigd met 

scherven maar ook met resten van gebroken 

De reconstructietekening van een “staande” 
pottenbakkersoven zoals in Halder is gevonden. Het 
ontluchtingsgat in de top van de koepel is hierop ten 
onrechte niet afgebeeld. (Zie het ontluchtingsgat op de 
foto´s van de gereconstrueerde oven in het museum.)

Op deze foto van de reconstructie van de pottenbakkers-
oven in het Oudheidkundig Museum is de stookgang te 
zien. (foto: Oudheidkundig Museum)
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maalstenen van basaltlava, dat waarschijnlijk uit 

de Eifel was geïmporteerd.

Ook de koepelvormige wand van het bakoveng-

edeelte was normaliter van klei vervaardigd en 

met scherven van aardewerk gewapend. Deze 

wand is zoals gebruikelijk bij Romeinse potten-

bakkersovens niet meer aangetroffen. Deze 

moest na het bakproces steeds gedeeltelijk of 

helemaal worden afgebroken om de gebakken 

producten uit de oven te kunnen halen.

Voor de volledigheid worden enige maten van de 

oven gegeven, zoals deze bij de opgraving zijn 

vastgesteld. Stookruimte: diameter 120 cm en 

hoogte 50 cm. Wanddikte van de stookruimte: 

ca. 4 cm. Middendam: lengte 100 cm en hoogte 

20 cm. Van het rooster, dat ook van gebakken 

klei werd vervaardigd, is niets teruggevonden. 

Wel waren tegen de wand van de ovenruimte de 

lobben, waarop de delen van het rooster rustten, 

nog aanwezig: zes stuks. Op grond van de 

overige vondsten kan de oven met grote waar-

schijnlijkheid gedateerd worden tussen de jaren 

65 en 80 na Chr.

Andere vondsten bij de oven

Bij de opgraving van de pottenbakkersoven deed 

men nog een heel bijzondere ontdekking. Onder 

de oven bleken nog restanten van de stookruim-

te inclusief de aanzet van de middendam van 

een eerdere oven te zitten. Nadat deze in 

onbruik was geraakt, heeft men dus op de resten 

daarvan een nieuwe oven gebouwd, die hiervoor 

beschreven is.

Voorts bleek bij de opgraving dat het stookge-

deelte van de oven geheel gevuld was met 

scherven. Blijkbaar heeft men de kuil waarin de 

oven lag, nadat deze in onbruik was geraakt, 

gebruikt als afvalkuil om er scherven en misbak-

sels in te gooien. Waarschijnlijk was er toen dus 

weer een andere oven in gebruik. De niet gevon-

den roosterdelen van de opgegraven oven zijn 

wellicht in die andere oven opnieuw gebruikt.

Uit de kuil en de restanten van de oven samen 

zijn in totaliteit maar liefst 4072 scherven van 

Romeins aardewerk geborgen: van bekers, 

borden, kommen, kookpotten, wrijfschalen en 

dolia (grote voorraadpotten). Br. Arno Veldhoven, 

een medebroeder van Celestinus, heeft deze 

scherven met engelengeduld gesorteerd en er 

nog achttien kommen, bekers en kookpotten uit 

kunnen restaureren. Deze worden in de vaste 

opstelling van het Oudheidkundig Museum Sint-

Michielsgestel geëxposeerd. 

Tenslotte zijn er nog twee munten uit de ovenkuil 

te voorschijn gekomen: één waarop waarschijn-

lijk Keizer Augustus (27 v.Chr.14 na Chr.) staat 

afgebeeld en één met een afbeelding van Keizer 

Nero (54-68 na Chr.). Deze laatste munt werd 

geslagen in de jaren 64  66 na Chr.  

De pottenbakkersoven en de bijbehorende 

vondsten vormen de belangrijkste resultaten van 

de opgravingen in Halder en omgeving uit de 

Romeinse tijd. 

Publicatie van Willems in 1974

In 1974 schreef W.J.H. Willems zijn doctoraal-

scriptie over de pottenbakkersoven in Halder en 

over het aardewerk dat daar werd gefabriceerd: 

A Roman Kiln at Halder, gemeente St. 

Michielsgestel. Willems is sindsdien al ruim 

twintig jaar een van de meest vooraanstaande 

personen in Nederlandse archeologische kring-

en, mede omdat hij een zeer groot aantal publi-

caties op zijn naam heeft staan. In 1987 werd hij 

hoogleraar aan de Faculteit der Archeologie van 

de Universiteit Leiden in de provinciaal-

Romeinse archeologie. Van 1989 tot 1999 was 

hij ook directeur van de toenmalige Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB). Inmiddels is Prof. Dr. W.J.H. Willems al 

een aantal jaren decaan van de Leidse Faculteit 

der Archeologie. Vele gegevens in het hierna 

volgende en alle tekeningen zijn ontleend aan de  

publicatie van hem over het aardewerk in Halder.

Aardewerkindustrie in Romeinse tijd

In de Romeinse tijd was de aardewerkproductie 

een van de belangrijkste industriële sectoren. Dit 

was mede te danken aan het gebruik door de 

Romeinen van de draaitafel. Met de draaitafel 

was aardewerk snel in grote hoeveelheden te 

produceren en dus relatief goedkoop. Dit werk-

tuig was bij vele volkeren nog niet bekend toen 

zij aan het Romeinse gezag werden onderwor-

pen. Ook de technologie van de hete lucht ovens 

van de Romeinen lag op een veel hoger niveau 

dan dat van de inheemse ovens in noordweste-

lijk Europa. Op zeer veel plaatsen waren de 

basiselementen voor aardewerkproductie aan-

wezig, namelijk klei en water om het aardewerk 

te kunnen vormen en hout om de oven te stoken. 

Met de technologie van de Romeinen kon de 

aardewerkindustrie zich dan ook razendsnel 

verspreiden in de noordwestelijke provincies van 

het Rijk. Ook in Nederland kwam met de komst 

van de Romeinen de aardewerkindustrie tot 

bloei. Het beste voorbeeld daarvan is de 

Romeinse plaats Coriovallum, het huidige 

Heerlen, waar ruim veertig pottenbakkersovens 

opgegraven zijn. In de provincie Noord-Brabant 

zijn tot nu toe op slechts twee plaatsen potten-

bakkersovens gevonden, namelijk in Halder en in 

Cuijk. In feite zijn er in Halder twee ovens gevon-

den, want onder de opgegraven oven werden de 

restanten van een eerdere oven aangetoond. 

Bovendien mag met zekerheid worden aangeno-

men, dat er ter plaatse meer ovens zijn geweest. 

Hierop zal nu niet verder worden ingegaan.

Typologie van aardewerk is zeer gespeciali-

seerd werk

Over het hele Romeinse rijk zijn in de loop van 

de tijd honderden miljoenen stuks aardewerk 

geproduceerd. Miljoenen scherven en ontelbaar 

veel complete objecten van aardewerk zijn 

opgegraven. 

Dit heeft geleid tot vele honderden publicaties 

over Romeins aardewerk, waarin de weten-

schappers aan de hand van de diverse vind-

plaatsen, vormen, decoraties en kleuren van het 

aardewerk en  onderbouwd met argumenten en 

vergelijkingen  allerlei typologieën hebben onder-

scheiden. Ook Willems heeft dit gedaan in zijn 

publicatie over het aardewerk in Halder. In dit 

artikel zullen wij ons tot de hoofdzaken beper-

ken. 

Vijf vormen gebakken in Halder

Nadat de pottenbakkersoven in Halder buiten 

gebruik was gesteld, is hij gebruikt als afvalkuil, 

vooral voor scherven van aardewerk zoals 

hiervoor reeds is vermeld. Hiervan heeft Willems 

er 3843 wetenschappelijk onderzocht om vast te 

stellen welk aardewerk ter plaatse is gefabri-

ceerd. Met een grote mate van zekerheid conclu-

deert hij dat op Halder de volgende vijf typen 

aardewerk zijn gefabriceerd:

Type 1:  kommen met een zich verwijdende rand 

(nummers 1 en 2)

Type 2:  idem maar dan met een cilindrisch 

bovendeel (nummer 3)

Type 3:  bekers (nummers 4 en 5)

Type 4:  zogenaamde kurkurnen met een zich 

vernauwende rand (nummers 6 en 7)

Type 7:  kookpotten met een zich verwijdende 

rand (nummer 8)

In de types 1, 3 en 4 maakt Willems nog onder-

scheid in telkens twee subtypes. Op de eerstvol-

gende afbeelding staan de (genummerde) sche-

matische tekeningen van alle (sub)types. Aan het 

einde van het artikel staan foto's van gerestau-

reerd aardewerk in vier verschillende (sub)types

In de reconstructie is een deel van de wand weggelaten 
om een beeld van de binnenkant te geven. 
(foto: Oudheidkundig Museum)
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maalstenen van basaltlava, dat waarschijnlijk uit 

de Eifel was geïmporteerd.

Ook de koepelvormige wand van het bakoveng-

edeelte was normaliter van klei vervaardigd en 

met scherven van aardewerk gewapend. Deze 

wand is zoals gebruikelijk bij Romeinse potten-

bakkersovens niet meer aangetroffen. Deze 

moest na het bakproces steeds gedeeltelijk of 

helemaal worden afgebroken om de gebakken 

producten uit de oven te kunnen halen.

Voor de volledigheid worden enige maten van de 

oven gegeven, zoals deze bij de opgraving zijn 

vastgesteld. Stookruimte: diameter 120 cm en 

hoogte 50 cm. Wanddikte van de stookruimte: 

ca. 4 cm. Middendam: lengte 100 cm en hoogte 

20 cm. Van het rooster, dat ook van gebakken 

klei werd vervaardigd, is niets teruggevonden. 

Wel waren tegen de wand van de ovenruimte de 

lobben, waarop de delen van het rooster rustten, 

nog aanwezig: zes stuks. Op grond van de 

overige vondsten kan de oven met grote waar-

schijnlijkheid gedateerd worden tussen de jaren 

65 en 80 na Chr.

Andere vondsten bij de oven

Bij de opgraving van de pottenbakkersoven deed 

men nog een heel bijzondere ontdekking. Onder 

de oven bleken nog restanten van de stookruim-

te inclusief de aanzet van de middendam van 

een eerdere oven te zitten. Nadat deze in 

onbruik was geraakt, heeft men dus op de resten 

daarvan een nieuwe oven gebouwd, die hiervoor 

beschreven is.

Voorts bleek bij de opgraving dat het stookge-

deelte van de oven geheel gevuld was met 

scherven. Blijkbaar heeft men de kuil waarin de 

oven lag, nadat deze in onbruik was geraakt, 

gebruikt als afvalkuil om er scherven en misbak-

sels in te gooien. Waarschijnlijk was er toen dus 

weer een andere oven in gebruik. De niet gevon-

den roosterdelen van de opgegraven oven zijn 

wellicht in die andere oven opnieuw gebruikt.

Uit de kuil en de restanten van de oven samen 

zijn in totaliteit maar liefst 4072 scherven van 

Romeins aardewerk geborgen: van bekers, 

borden, kommen, kookpotten, wrijfschalen en 

dolia (grote voorraadpotten). Br. Arno Veldhoven, 

een medebroeder van Celestinus, heeft deze 

scherven met engelengeduld gesorteerd en er 

nog achttien kommen, bekers en kookpotten uit 

kunnen restaureren. Deze worden in de vaste 

opstelling van het Oudheidkundig Museum Sint-

Michielsgestel geëxposeerd. 

Tenslotte zijn er nog twee munten uit de ovenkuil 

te voorschijn gekomen: één waarop waarschijn-

lijk Keizer Augustus (27 v.Chr.14 na Chr.) staat 

afgebeeld en één met een afbeelding van Keizer 

Nero (54-68 na Chr.). Deze laatste munt werd 

geslagen in de jaren 64  66 na Chr.  

De pottenbakkersoven en de bijbehorende 

vondsten vormen de belangrijkste resultaten van 

de opgravingen in Halder en omgeving uit de 

Romeinse tijd. 

Publicatie van Willems in 1974

In 1974 schreef W.J.H. Willems zijn doctoraal-

scriptie over de pottenbakkersoven in Halder en 

over het aardewerk dat daar werd gefabriceerd: 

A Roman Kiln at Halder, gemeente St. 

Michielsgestel. Willems is sindsdien al ruim 

twintig jaar een van de meest vooraanstaande 

personen in Nederlandse archeologische kring-

en, mede omdat hij een zeer groot aantal publi-

caties op zijn naam heeft staan. In 1987 werd hij 

hoogleraar aan de Faculteit der Archeologie van 

de Universiteit Leiden in de provinciaal-

Romeinse archeologie. Van 1989 tot 1999 was 

hij ook directeur van de toenmalige Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB). Inmiddels is Prof. Dr. W.J.H. Willems al 

een aantal jaren decaan van de Leidse Faculteit 

der Archeologie. Vele gegevens in het hierna 

volgende en alle tekeningen zijn ontleend aan de  

publicatie van hem over het aardewerk in Halder.

Aardewerkindustrie in Romeinse tijd

In de Romeinse tijd was de aardewerkproductie 

een van de belangrijkste industriële sectoren. Dit 

was mede te danken aan het gebruik door de 

Romeinen van de draaitafel. Met de draaitafel 

was aardewerk snel in grote hoeveelheden te 

produceren en dus relatief goedkoop. Dit werk-

tuig was bij vele volkeren nog niet bekend toen 

zij aan het Romeinse gezag werden onderwor-

pen. Ook de technologie van de hete lucht ovens 

van de Romeinen lag op een veel hoger niveau 

dan dat van de inheemse ovens in noordweste-

lijk Europa. Op zeer veel plaatsen waren de 

basiselementen voor aardewerkproductie aan-

wezig, namelijk klei en water om het aardewerk 

te kunnen vormen en hout om de oven te stoken. 

Met de technologie van de Romeinen kon de 

aardewerkindustrie zich dan ook razendsnel 

verspreiden in de noordwestelijke provincies van 

het Rijk. Ook in Nederland kwam met de komst 

van de Romeinen de aardewerkindustrie tot 

bloei. Het beste voorbeeld daarvan is de 

Romeinse plaats Coriovallum, het huidige 

Heerlen, waar ruim veertig pottenbakkersovens 

opgegraven zijn. In de provincie Noord-Brabant 

zijn tot nu toe op slechts twee plaatsen potten-

bakkersovens gevonden, namelijk in Halder en in 

Cuijk. In feite zijn er in Halder twee ovens gevon-

den, want onder de opgegraven oven werden de 

restanten van een eerdere oven aangetoond. 

Bovendien mag met zekerheid worden aangeno-

men, dat er ter plaatse meer ovens zijn geweest. 

Hierop zal nu niet verder worden ingegaan.

Typologie van aardewerk is zeer gespeciali-

seerd werk

Over het hele Romeinse rijk zijn in de loop van 

de tijd honderden miljoenen stuks aardewerk 

geproduceerd. Miljoenen scherven en ontelbaar 

veel complete objecten van aardewerk zijn 

opgegraven. 

Dit heeft geleid tot vele honderden publicaties 

over Romeins aardewerk, waarin de weten-

schappers aan de hand van de diverse vind-

plaatsen, vormen, decoraties en kleuren van het 

aardewerk en  onderbouwd met argumenten en 

vergelijkingen  allerlei typologieën hebben onder-

scheiden. Ook Willems heeft dit gedaan in zijn 

publicatie over het aardewerk in Halder. In dit 

artikel zullen wij ons tot de hoofdzaken beper-

ken. 

Vijf vormen gebakken in Halder

Nadat de pottenbakkersoven in Halder buiten 

gebruik was gesteld, is hij gebruikt als afvalkuil, 

vooral voor scherven van aardewerk zoals 

hiervoor reeds is vermeld. Hiervan heeft Willems 

er 3843 wetenschappelijk onderzocht om vast te 

stellen welk aardewerk ter plaatse is gefabri-

ceerd. Met een grote mate van zekerheid conclu-

deert hij dat op Halder de volgende vijf typen 

aardewerk zijn gefabriceerd:

Type 1:  kommen met een zich verwijdende rand 

(nummers 1 en 2)

Type 2:  idem maar dan met een cilindrisch 

bovendeel (nummer 3)

Type 3:  bekers (nummers 4 en 5)

Type 4:  zogenaamde kurkurnen met een zich 

vernauwende rand (nummers 6 en 7)

Type 7:  kookpotten met een zich verwijdende 

rand (nummer 8)

In de types 1, 3 en 4 maakt Willems nog onder-

scheid in telkens twee subtypes. Op de eerstvol-

gende afbeelding staan de (genummerde) sche-

matische tekeningen van alle (sub)types. Aan het 

einde van het artikel staan foto's van gerestau-

reerd aardewerk in vier verschillende (sub)types

In de reconstructie is een deel van de wand weggelaten 
om een beeld van de binnenkant te geven. 
(foto: Oudheidkundig Museum)
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Aard en kleuren van dit aardewerk

Het in Halder gebakken aardewerk is voor 80 tot 

90% wat in vakjargon “Belgische waar” heet. Dit 

houdt feitelijk in dat de al bestaande inheemse 

vormen met Romeinse technieken werden 

geproduceerd. “Belgisch” is in dit verband afge-

leid van de Belgae. Dat waren de bewoners van 

Gallia Belgica, het gebied waar deze ontwikke-

ling zich manifesteerde. Julius Caesar had in het 

midden van de eerste eeuw v. Chr. deze naam 

gegeven aan het gebied dat bestond uit het 

noordelijk deel van Frankrijk, België en 

Zuid-Nederland. Naast Belgische waar werd er in 

Halder ook enig “ruwwandig” aardewerk gepro-

duceerd. Ruwwandig aardewerk is gemaakt van 

sterk met zand vermengde (“gemagerde”)  klei. 

Voor zover bekend gebeurde dit alleen bij een 

deel van de kookpotten (type 7.)

Van de gerestaureerde objecten die in Halder 

geproduceerd zijn (dus exclusief losse scherven) 

is ca. de helft “terra nigra”. Dat betekent dat het 

aardewerk een zwarte kleur heeft, die tot stand is 

gekomen doordat in de bakruimte waar het 

aardewerk stond helemaal geen zuurstof meer 

aanwezig was. De andere kleuren, die vastge-

steld werden, zijn bruin (± 25%), beige (± 20%) 

en grijs. De genoemde percentages dienen met 

enig voorbehoud gehanteerd te worden, omdat 

ze slechts betrekking hebben op een gering 

aantal stukken (namelijk 32). 

Afmetingen en datering

Zoals gebruikelijk bij wetenschappelijk onder-

zoek van aardewerk heeft Willems van alle 

stukken de hoogte en de maximale diameter 

opgemeten en gegevens daarover in zijn publi-

catie verwerkt. Ter informatie worden daarvan 

een paar gegevens hier overgenomen.

De kommen van type 1 hebben gewoonlijk een 

hoogte van 9 tot 12 cm en een diameter van 15 

tot 22 cm. Maar er is ook een kom van 25 cm 

hoog en met een diameter van 34 cm. De bekers 

van type 3 hebben gewoonlijk een diameter en 

een hoogte van 1617,5 cm. De grootste beker 

meet echter 23 cm in hoogte en in diameter. De 

kookpotten van type 7 tenslotte zijn 16,5 tot 23 

cm hoog en 18 tot 24 cm in diameter.

Uiteraard heeft Willems een datering gegeven 

aan het aardewerk uit Halder, dat als afval in de 

ovenput was gegooid, nadat de oven buiten 

gebruik was gesteld. In eerste instantie dateert 

hij het aardewerk aan de hand van de vormen en 

decoratie in de tweede helft van de eerste eeuw. 

Vervolgens verfijnt hij dat op basis van een 

eveneens aangetroffen munt en aangetroffen 

terra sigillata tot de periode 65 tot 80 n. Chr.

Restauratie

U kunt de foto's van al het in Halder gefabriceer-

de aardewerk bekijken op de website van het 

museum: www.romeinshalder.nl  Op de homepa-

ge klikt u aan: Uitgebreide archeologische infor-

matie. Vervolgens gaat u door naar Vondsten uit 

Halder en dan naar Vondsten uit pottenbakkers-

oven (MiH 12). 

Op de foto's kunt u zien dat geen enkel stuk 

volledig intact is. Alle stukken zijn gerestaureerd. 

Stelt u zich voor: uit bijna vierduizend scherven 

die acht of tien of vijftien of nog meer scherven 

bijeen zoeken die precies op elkaar passen en 

daaruit de authentieke kom, beker of pot restau-

reren. Dit professionele huzarenstukje is in de 

zeventiger jaren verricht door Broeder Arno 

Veldhoven, die daarvoor alle hulde verdient. Hij 

was als leraar verbonden aan het Instituut voor 

Doven te Sint-Michielsgestel en vanaf het mid-

den van de zestiger jaren werd de archeologie 

zijn grote vrijetijdspassie. 

Hij ontwikkelde zich tot een kundige amateurar-

cheoloog, die zich vooral ook specialiseerde in 

het restaureren van de bodemvondsten uit de 

Romeinse tijd.  

U kunt overigens het aardewerk uit Halder niet 

alleen op foto's op de website zien. In het 

museum is al het gerestaureerde aardewerk van 

dichtbij te bekijken en te bewonderen. De 

museumstaf rekent dit aardewerk tot de topstuk-

ken van de collectie.

Type 1: Kom met een zich verwijdende rand, 
Belgische waar. Kleur Terra Nigra. Diameter 33 cm.

Type 3.b: Beker, 
Belgische waar. 
Kleur Terra 
Nigra. 
Diameter 14 cm.

Type 4.a: Kurkurn met een zich vernauwende rand, 
Belgische waar. Kleur beige. Diameter 23 cm.

Type 7, Kookpot met zich verwijdende rand, 
Ruwwandig. Kleur grijs. Diameter 13 cm.

In de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog was een foto van een gezin betrekkelijk zeldzaam. Er 

waren weliswaar de officiële familiefoto's, die gemaakt werden door vakfotografen, maar een familie-

kiekje dat mensen zelf maakten met een eenvoudige camera was een zeldzaamheid. En dat ze al die 

tijd gekoesterd en bewaard zijn, komt nog minder voor. 

Onderstaande foto is gemaakt in de Spijt, omstreeks 1950. De Spijt was toen in de overgangsfase van 

halfverharde zandweg naar asfaltweg met riolering. De gemeente was net begonnen het bestem-

mingsplan Heesakkers uit te voeren. De eerste nieuwbouwwoningen in de Spijt, Heesakkerstraat, 

Korenstraat en Hondsklauw waren net gebouwd. 

Op de foto staat het gezin van Marinus van den Oetelaar en Anna van den Oetelaar-Hulskens. Zij 

woonden toen in de Spijt. Het huis op de achtergrond staat er nu nog. Het werd toen bewoond door de 

zus van Marinus en in dat huis groeide ook het gezin van Piet en Miet van Vessem op. 

 

Reacties op deze foto zijn van harte welkom bij de redactie van Den Heertgang. Heeft u ook nog zo'n 

mooi familiekiekje en wilt u dat wel aan de openbaarheid prijsgeven? Neem dan contact op met de 

Heemkundevereniging. De contactgegevens staan vóór in dit blad. 

EEN STUKJE NOSTALGIE UIT DE SPIJT OMSTREEKS 1950
Tiny van den Oetelaar

Achterste rij: Giel,  Dien, Gerrit (†) en Sjaan (†).
Voorste rij: Alouis,  Marinus van den Oetelaar (†) en Anna Hulsken (†) en Tiny.
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In de archieven zitten tal van oude aktes, die 

zich soms laten lezen als een spannend boek 

voor wie zich de moeite getroost om de oude taal 

te doorgronden. De lezer krijgt een prachtig 

beeld voorgeschoteld van het dorp en zijn inwo-

ners in vervlogen jaren. Hieronder een recon-

structie van de gebeurtenissen die 280 jaar 

geleden in een van die aktes worden beschre-

ven.

Het verhaal begint als een oude cowboyfilm. Op 

een warme zomerdag rijden twee jonge mannen 

te paard over een zandige stoffige landweg een 

klein plaatsje binnen, een plein met een kerk met 

hof, een herberg en kroeg en een paar huizen. 

De mannen hebben gedronken en zijn bewa-

pend. Ze hebben een doel en hebben dorst. Het 

plaatsje is Sint-Michielsgestel in het jaar 1730. 

Het is midden in de zomer, 27 juli. De mannen 

zijn twee soldaten te paard en later, uit het 

proces, blijkt dat in ieder geval één van beiden 

bewapend was met een degen en geweer. 

Ze rijden naar het huis van de vorster Soetens, 

de veldwachter van het dorp. 

HET PROCES TEGEN DE SOLDAAT EN DE CADET, 
SINT-MICHIELSGESTEL 1730 
Nico van Hengstum

De vechtpartij en opsluiting

Soldaat Jan Gielen van Beerse had met de 

vorster Soetens een appeltje te schillen. Het huis 

van zijn vader was bij executie verkocht. Jan 

Gielen en zijn kameraad de cadet gingen het 

huis van de vorster binnen. Jan Gielen eiste bij 

de vorster “de wijnkoop” van verkoop van het 

huis van zijn vader. 

Er ontstond een een vechtpartij tussen de vorster 

en de soldaat. De vrouw en kinderen van de 

vorster begonnen te huilen en schreeuwen. De 

vrouw vluchtte naar buiten en riep om hulp. Later 

verklaarde ze dat ze bang was dat de cadet zijn 

geweer zou pakken. 

De hulp kwam. De drossaard  ook genoemd 

schout, in de cowboyfilm de sheriff - en de secre-

taris van de gemeente waren in de buurt en 

grepen in. Met zijn drieën wisten ze de soldaat te 

overmeesteren en op te sluiten in de 

Raadkamer. Zijn kameraad de cadet had zich op 

tijd teruggetrokken.

Wijncoop (Middelnederlands Woordenboek)

De wijn die als bewijs van een gesloten over-

eenkomst en ter bekrachtiging er van door 

kooper, verkooper en getuigen gedronken en 

door den kooper betaald werd; het gelag, 

waaraan bij het sluiten van een handel (vooral 

bij eigendomsoverdracht door koop) de er bij 

betrokken personen en eenige anderen deel-

namen. De wijn kon ook vervangen worden 

door bier.

De ontsnapping

Jan Gielen was door het dolle heen. Hij ging in 

de Raadkamer te keer en sloeg met blote hand 

de “glazen” (= ruiten) kapot. De drossaard stuur-

de de vorster naar de schuur om touw te halen 

om de soldaat te binden. De kameraad van Jan 

Gielen, de cadet Isaak Willem Elsevier, zocht 

naar een oplossing. Getuigen verklaarden dat ze 

hem met getrokken degen op het kerkhof bij de 

Raadkamer zagen lopen, dat hij vroeg om een 

zaag, dat hij hen wegstuurde. De vorster vertelde 

in zijn getuigenis dat de cadet hem zag met het 

touw, vroeg wat hij daarmee wilde doen en, met 

in de ene hand de degen, hem het touw afpakte. 

Het geheel is een beetje verwarrend. In ieder 

geval wist soldaat Jan Gielen al of niet met 

behulp van een touw door een dakraam uit de 

Raadkamer te ontsnappen. 

De soldaat Jan Gielen en zijn kameraad de 

cadet waren in het dorp niet onbekend. Ze waren 

er opgegroeid. Jan Gielen van Beerse was 

soldaat in het regiment van oranje in Gelderland. 

Isaacq Willem Elsevier was cadet in het regiment 

van Cralingen. De familieverhouding tussen de 

drossaard Isaacq Elsevier en de cadet Isaacq 

Willem Elsevier is niet helemaal duidelijk. 

Waarschijnlijk was de drossaard zijn (oud)oom. 

Ze waren in ieder geval nauw verwant, gelet op 

de voornamen. Isaack Elsevier, de drossaard, 

handhaafde in Sint-Michielsgestel al ruim 35 jaar 

de orde. 

De rechtbank van Sint-Michielsgestel

In de jaren waarin dit zich afspeelt was de recht-

spraak een zaak van het dorpsbestuur. Het 

dorpsbestuur, de schepenen van het dorp, sprak 

zelf recht over de eigen zaken. De schepenbank 

van Sint-Michielsgestel had de hoge rechtsmacht 

en kon dus een misdadiger ter dood veroordelen. 

Het was de taak van de drossaard om in actie te 

komen als er een misdaad gepleegd was. Wilde 

hij vervolgens een proces beginnen, de persoon 

verhoren en eventueel arresteren, dan moest hij 

toestemming vragen aan de rechtbank, aan de 

schepenbank. Bij de verhoren waren twee van 

de schepenen aanwezig. 

De schepenen, de rechters dus die het vonnis 

uitspraken, waren meestal gewoon mensen uit 

het dorp. Zij hadden geen deskundigheid op het 

gebied van het recht. In moeilijkere zaken scha-

kelden ze onafhankelijke adviseurs in die die 

deskundigheid wel bezaten. 

In een land van goede justitie

 De drossaard Isaak Elsevier, als openbaar 

aanklager zouden wij nu zeggen, legde zich niet 

neer bij de ontsnapping en begon een proces. 

Op 19 october 1730 ontving de schepenbank het 

officiële verzoek van hem om zaak in behande-

ling te nemen. 

De drossaard beschrijft kort wat er gebeurd is en 

noemt daarbij beide personen: soldaat Jan 

Gielen van Beerse die gevochten heeft en ver-

nielingen aangericht en cadet Isaacq Willem 

Elsevier die heeft geholpen bij de ontsnapping uit 

de Raadkamer. 

De motivatie die de drossaard geeft voor zijn 

verzoek is mooi en past ook in deze tijd: er zijn 

zaken die “in een land van goede justitie” niet 

behoren te gebeuren en die daarom volgens de 

wetten en de regels beoordeeld moeten worden.

Als tekenaar J. Janson op 27 juli 1730 bij de Zwaantjes op het terras had gezeten, had hij de soldaten uit het verhaal 
binnen zien komen in dit St. Michielsgestel. Janson zat echter pas 29 jaar later op die plaats en het terras was er 
nog niet.

De Raadkamer was een kleine ruimte, gebouwd tegen 
de toren. (fragment uit kaart van Bodem van Elde, 
Hendrik Verhees, 1803)
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komen als er een misdaad gepleegd was. Wilde 

hij vervolgens een proces beginnen, de persoon 

verhoren en eventueel arresteren, dan moest hij 

toestemming vragen aan de rechtbank, aan de 

schepenbank. Bij de verhoren waren twee van 

de schepenen aanwezig. 

De schepenen, de rechters dus die het vonnis 

uitspraken, waren meestal gewoon mensen uit 

het dorp. Zij hadden geen deskundigheid op het 

gebied van het recht. In moeilijkere zaken scha-

kelden ze onafhankelijke adviseurs in die die 

deskundigheid wel bezaten. 

In een land van goede justitie

 De drossaard Isaak Elsevier, als openbaar 

aanklager zouden wij nu zeggen, legde zich niet 

neer bij de ontsnapping en begon een proces. 

Op 19 october 1730 ontving de schepenbank het 

officiële verzoek van hem om zaak in behande-

ling te nemen. 

De drossaard beschrijft kort wat er gebeurd is en 

noemt daarbij beide personen: soldaat Jan 

Gielen van Beerse die gevochten heeft en ver-

nielingen aangericht en cadet Isaacq Willem 

Elsevier die heeft geholpen bij de ontsnapping uit 

de Raadkamer. 

De motivatie die de drossaard geeft voor zijn 

verzoek is mooi en past ook in deze tijd: er zijn 

zaken die “in een land van goede justitie” niet 

behoren te gebeuren en die daarom volgens de 

wetten en de regels beoordeeld moeten worden.

Als tekenaar J. Janson op 27 juli 1730 bij de Zwaantjes op het terras had gezeten, had hij de soldaten uit het verhaal 
binnen zien komen in dit St. Michielsgestel. Janson zat echter pas 29 jaar later op die plaats en het terras was er 
nog niet.

De Raadkamer was een kleine ruimte, gebouwd tegen 
de toren. (fragment uit kaart van Bodem van Elde, 
Hendrik Verhees, 1803)
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Het onderzoek

De schepenbank stelt een onderzoek in en 

verhoort getuigen. Voor het getuigenonderzoek 

wordt een lijst met vragen opgesteld, in deze 

zaak tien, en de opgeroepen getuigen geven een 

antwoord op de vragen. De vragen in dit geval 

zijn heel feitelijk, dus vragen zoals: hebt u gezien 

dat ….. 

De getuigen zijn op de eerste plaats de mensen 

die direct bij het gebeuren betrokken zijn, dus de 

vorster en zijn vrouw. De volgende negen getui-

gen zijn allemaal mensen die aan “de Plaats” 

wonen, de vertrouwde naam voor het centrum 

van een Brabants plaatsje. 

De getuigen zijn: Cornelis Soetens (31-32 jr) en 

zijn vrouw Jenneke Herdijck (36-37 jr), Hendrik 

van Zeeland den ouden (60-70 jr) en zijn vrouw 

Anneke Spierinx (42 jr), broer en zus Gerit 

(omtrent 30 jr) en Anneke van der Steen (ruim 40 

jr), Anthonij Penninx (63 jr), Lucia van Duppen 

(omtrent 53 jr), Bartholomeus Smulders (in de 40 

jr) en zijn vrouw Anneke Brox (omtrent 46 jr), 

Corstiaan van de Merendoncq (omtrent 29 jr).

De opgeroepen getuigen weten niet zo veel. Van 

de ruzie, het gevecht en het roepen om hulp 

hebben zij niet veel gehoord of gezien behalve 

natuurlijk de vorster en zijn vrouw. De verklaring-

en over het gedrag van de cadet toen de soldaat 

opgesloten zat, zijn verwarrend. De laatste vraag 

aan de getuigen is een open vraag, of zij nog iets 

toe te voegen hebben aan de verklaringen. De 

verklaring van de vrouw van de vorster is verras-

send. Zij vertelt dan dat de soldaat Jan Gielen 

van Beerse en de cadet Isaacq Willem Elsevier 

naderhand weer bij haar in huis gekomen zijn, de 

excuses hebben aangeboden en betreurden 

datgene wat zij misdaan hebben; de cadet 

Elsevier heeft dat gedaan met tranen in de ogen 

en dat zij met elkaar de zaak afgedronken heb-

ben. 

Het resultaat van de ondervraging werd door de 

schepenen aan de betrokkenen toegestuurd en 

zij kregen veertien dagen de tijd om dit te bekij-

ken. Daarna volgde er een zitting van de sche-

penbank.

De afloop

In het dossier zitten nog twee stukken. Eén stuk 

bevat de reactie van de cadet Isaacq Willem 

Elsevier op de aanklacht van de drossaard. 

Isaacq Willem Elsevier heeft hiervoor een des-

kundige uit Den Bosch ingeschakeld, de heer 

Bopp, en laat hem de reactie opstellen. Isaacq 

Willem Elsevier bestreed alle beschuldigingen. 

Hij heeft de vechtenden alleen willen scheiden 

en was van plan naar huis te gaan. Met de 

ontsnapping van de soldaat heeft hij niets te 

maken. 

Wij zitten dan al in het jaar 1731.

Het laatste document in het dossier bevat het 

eindoordeel van de schepenbank. 

De schepenbank heeft het advies gevraagd van 

twee onafhankelijke rechtskundigen uit Den 

Bosch. Zij volgen dat advies op: de zaak tegen 

de cadet Isaacq Willem Elsevier gestopt (datum 

20 juli 1731).

De eenvoudige soldaat Jan Gielen van Beerse 

schijnt geen rol meer te spelen. Hij is waarschijn-

lijk gewoon teruggegaan naar zijn regiment in 

Gelderland. Het is een een zaak tussen de cadet 

Elsevier en de drossaard Elsevier geworden.

Voor de geraadpleegde stukken zie:

BHIC Schepenbank Sint-Michielsgestel 1538-

1810, D 120 Betreft: helpen ontvluchten van een 

gevangene

Ruud van Aart

HERLAAR EN VUGHT, ONDERZOEK AAN EEN VERMOEDEN (3)

Inleiding

Was aanvankelijk gepland het onderzoek naar 

de verhouding tussen Vught en Herlaar in drie 

afleveringen af te ronden, de omvang van de 

laatste aflevering heeft de redactie toch doen 

besluiten deze laatste bijdrage te splitsen. Er 

volgt dus nog een aflevering 4. Het onderzoek 

werd ingegeven door het vermoeden dat het 

grondgebied van de Van Herlaars aanvankelijk 

samenviel met het grondgebied dat vòòr het jaar 

1000 aan de abdij van Echternach werd 

geschonken en dat bestond uit Datmunda, 

Ruimel, Thede, Leuetlaus en Hesc, volgens mij 

het gebied van Vught-Sint-Michielsgestel-Esch. 

Daarbij is het onzeker of de huidige Gestelse 

dorpskom in aanvang ook tot dat gebied moet 

worden gerekend. Op dat laatste kom ik in deel 4 

nog terug.

Het is opmerkelijk dat de goederen van de 

Van Herlaars - herkenbaar doordat de namen uit 

het Frans kunnen worden afgeleid - zich binnen 

dit verspreidingsgebied van de abdij bevinden. 

Zij waren volgens mij afkomstig uit het bij Brussel 

gelegen Vilvoorde en daarom het Frans goed 

machtig. Beredeneerd werd dat zij rond 1050 uit 

die plaats hier zijn aangekomen, als voogd over 
1de Echternachse goederen.  Uit Vilvoorde, meen 

ik, omdat de oudste feodale kernen van die 

plaats de uithof Herlaar (Utenhove) en 

Ginderachter waren, namen die de oudste bezit-

ters van dat Herlaar, de "militis de Vilvordis" of 

“villici de Filvordis”, meenamen naar Tede en 

naar Waalre, hun Brabantse voogdijgebieden. 

Herlaar lag in Vilvoorde aan de ene zijde van de 

Zenne, het land van de Berthouts aan de andere. 
2Zij waren bondgenoten in de Grimbergse oorlog.  

Het is dus niet zo vreemd dat we de Berthouts in 

Herlaar, of beter, in Vught zien verschijnen.

De naam "Vught", een naam die reeds vòòr 

het jaar 1006 bestond, duidt op een voogdschap. 

De voogd voor het Echternachs domein zou, na 

1050 dus, een Van Herlaar kunnen zijn geweest. 

We weten van hun voogdschap uit een akte van 

1100 die betrekking heeft op Hilvarenbeek. De 

abdij van Echternach had ook daar bezit, of meer 

specifiek, in Diessen. De Van Herlaars waren in 

1087 ook in Echt voogd voor de Maastrichtse 
3Sint Servaaskerk.

De voogd sprak recht bij conflicten over de 

abdijgoederen en degenen die daarop werkzaam 

waren, maar hij diende ook op te komen voor het 

in stand houden van die goederen, of althans 

voor het instandhouden van de inkomsten daar-

uit. Die verantwoordelijkheid sloot, zo is mijn 

visie, niet uit dat de Van Herlaars eigen goede-

ren stichtten op het grondgebied waar de abdij 
4bezit had.  Handelslieden waren het: zij ori-

ënteerden zich in de twaalfde en dertiende eeuw 

niet alleen op de opkomende plaats 's-Hertogen-

bosch, maar ook op verder weg gelegen plaat-

sen, Dordrecht bijvoorbeeld.

Het voogdschap was niet erfelijk, zodat het na 

1100 in Vught en elders in andere handen over-

ging. Het eigen bezit bleef. In deel 2 van deze 

bijdrage hebben we de heer van Heinsberg leren 

kennen. Hij vergaarde hier overigens geen eigen 

bezit. Van Heinsberg heeft de rol van voogd tot 

uiterlijk 1170, het jaar waarin hij overleed, kun-

nen vervullen. De tekst van de in deel 2 behan-

delde overeenkomst van 1201 is ook zo te lezen, 

dat het de wens van de hertog was, in de rol van 

de heer van Heinsberg op te volgen en hier dus 

het voogdschap over te nemen. Vreemd is die 

claim niet, omdat in 1142 de Paus aan de hertog 

het voogdschap van alle kloosters/klooster-

goederen in zijn gebied had toegewezen.

Van het Echternachse gebied werd in 1006 

een deel in Vught afgescheiden ten behoeve van 

de abdij op de Hohorst, de latere Sint Paulus-

abdij. Dit deel van Vught zal aanvankelijk als een 

uithof van de abdij zijn geëxploiteerd, met daar-
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Het onderzoek

De schepenbank stelt een onderzoek in en 

verhoort getuigen. Voor het getuigenonderzoek 

wordt een lijst met vragen opgesteld, in deze 

zaak tien, en de opgeroepen getuigen geven een 

antwoord op de vragen. De vragen in dit geval 

zijn heel feitelijk, dus vragen zoals: hebt u gezien 

dat ….. 

De getuigen zijn op de eerste plaats de mensen 

die direct bij het gebeuren betrokken zijn, dus de 

vorster en zijn vrouw. De volgende negen getui-

gen zijn allemaal mensen die aan “de Plaats” 

wonen, de vertrouwde naam voor het centrum 

van een Brabants plaatsje. 

De getuigen zijn: Cornelis Soetens (31-32 jr) en 

zijn vrouw Jenneke Herdijck (36-37 jr), Hendrik 

van Zeeland den ouden (60-70 jr) en zijn vrouw 

Anneke Spierinx (42 jr), broer en zus Gerit 

(omtrent 30 jr) en Anneke van der Steen (ruim 40 

jr), Anthonij Penninx (63 jr), Lucia van Duppen 

(omtrent 53 jr), Bartholomeus Smulders (in de 40 

jr) en zijn vrouw Anneke Brox (omtrent 46 jr), 

Corstiaan van de Merendoncq (omtrent 29 jr).

De opgeroepen getuigen weten niet zo veel. Van 

de ruzie, het gevecht en het roepen om hulp 

hebben zij niet veel gehoord of gezien behalve 

natuurlijk de vorster en zijn vrouw. De verklaring-

en over het gedrag van de cadet toen de soldaat 

opgesloten zat, zijn verwarrend. De laatste vraag 

aan de getuigen is een open vraag, of zij nog iets 

toe te voegen hebben aan de verklaringen. De 

verklaring van de vrouw van de vorster is verras-

send. Zij vertelt dan dat de soldaat Jan Gielen 

van Beerse en de cadet Isaacq Willem Elsevier 

naderhand weer bij haar in huis gekomen zijn, de 

excuses hebben aangeboden en betreurden 

datgene wat zij misdaan hebben; de cadet 

Elsevier heeft dat gedaan met tranen in de ogen 

en dat zij met elkaar de zaak afgedronken heb-

ben. 

Het resultaat van de ondervraging werd door de 

schepenen aan de betrokkenen toegestuurd en 

zij kregen veertien dagen de tijd om dit te bekij-

ken. Daarna volgde er een zitting van de sche-

penbank.

De afloop

In het dossier zitten nog twee stukken. Eén stuk 

bevat de reactie van de cadet Isaacq Willem 

Elsevier op de aanklacht van de drossaard. 

Isaacq Willem Elsevier heeft hiervoor een des-

kundige uit Den Bosch ingeschakeld, de heer 

Bopp, en laat hem de reactie opstellen. Isaacq 

Willem Elsevier bestreed alle beschuldigingen. 

Hij heeft de vechtenden alleen willen scheiden 

en was van plan naar huis te gaan. Met de 

ontsnapping van de soldaat heeft hij niets te 

maken. 

Wij zitten dan al in het jaar 1731.

Het laatste document in het dossier bevat het 

eindoordeel van de schepenbank. 

De schepenbank heeft het advies gevraagd van 

twee onafhankelijke rechtskundigen uit Den 

Bosch. Zij volgen dat advies op: de zaak tegen 

de cadet Isaacq Willem Elsevier gestopt (datum 

20 juli 1731).

De eenvoudige soldaat Jan Gielen van Beerse 

schijnt geen rol meer te spelen. Hij is waarschijn-

lijk gewoon teruggegaan naar zijn regiment in 

Gelderland. Het is een een zaak tussen de cadet 

Elsevier en de drossaard Elsevier geworden.

Voor de geraadpleegde stukken zie:

BHIC Schepenbank Sint-Michielsgestel 1538-

1810, D 120 Betreft: helpen ontvluchten van een 

gevangene

Ruud van Aart

HERLAAR EN VUGHT, ONDERZOEK AAN EEN VERMOEDEN (3)

Inleiding

Was aanvankelijk gepland het onderzoek naar 

de verhouding tussen Vught en Herlaar in drie 

afleveringen af te ronden, de omvang van de 

laatste aflevering heeft de redactie toch doen 

besluiten deze laatste bijdrage te splitsen. Er 

volgt dus nog een aflevering 4. Het onderzoek 

werd ingegeven door het vermoeden dat het 

grondgebied van de Van Herlaars aanvankelijk 

samenviel met het grondgebied dat vòòr het jaar 

1000 aan de abdij van Echternach werd 

geschonken en dat bestond uit Datmunda, 

Ruimel, Thede, Leuetlaus en Hesc, volgens mij 

het gebied van Vught-Sint-Michielsgestel-Esch. 

Daarbij is het onzeker of de huidige Gestelse 

dorpskom in aanvang ook tot dat gebied moet 

worden gerekend. Op dat laatste kom ik in deel 4 

nog terug.

Het is opmerkelijk dat de goederen van de 

Van Herlaars - herkenbaar doordat de namen uit 

het Frans kunnen worden afgeleid - zich binnen 

dit verspreidingsgebied van de abdij bevinden. 

Zij waren volgens mij afkomstig uit het bij Brussel 

gelegen Vilvoorde en daarom het Frans goed 

machtig. Beredeneerd werd dat zij rond 1050 uit 

die plaats hier zijn aangekomen, als voogd over 
1de Echternachse goederen.  Uit Vilvoorde, meen 

ik, omdat de oudste feodale kernen van die 

plaats de uithof Herlaar (Utenhove) en 

Ginderachter waren, namen die de oudste bezit-

ters van dat Herlaar, de "militis de Vilvordis" of 

“villici de Filvordis”, meenamen naar Tede en 

naar Waalre, hun Brabantse voogdijgebieden. 

Herlaar lag in Vilvoorde aan de ene zijde van de 

Zenne, het land van de Berthouts aan de andere. 
2Zij waren bondgenoten in de Grimbergse oorlog.  

Het is dus niet zo vreemd dat we de Berthouts in 

Herlaar, of beter, in Vught zien verschijnen.

De naam "Vught", een naam die reeds vòòr 

het jaar 1006 bestond, duidt op een voogdschap. 

De voogd voor het Echternachs domein zou, na 

1050 dus, een Van Herlaar kunnen zijn geweest. 

We weten van hun voogdschap uit een akte van 

1100 die betrekking heeft op Hilvarenbeek. De 

abdij van Echternach had ook daar bezit, of meer 

specifiek, in Diessen. De Van Herlaars waren in 

1087 ook in Echt voogd voor de Maastrichtse 
3Sint Servaaskerk.

De voogd sprak recht bij conflicten over de 

abdijgoederen en degenen die daarop werkzaam 

waren, maar hij diende ook op te komen voor het 

in stand houden van die goederen, of althans 

voor het instandhouden van de inkomsten daar-

uit. Die verantwoordelijkheid sloot, zo is mijn 

visie, niet uit dat de Van Herlaars eigen goede-

ren stichtten op het grondgebied waar de abdij 
4bezit had.  Handelslieden waren het: zij ori-

ënteerden zich in de twaalfde en dertiende eeuw 

niet alleen op de opkomende plaats 's-Hertogen-

bosch, maar ook op verder weg gelegen plaat-

sen, Dordrecht bijvoorbeeld.

Het voogdschap was niet erfelijk, zodat het na 

1100 in Vught en elders in andere handen over-

ging. Het eigen bezit bleef. In deel 2 van deze 

bijdrage hebben we de heer van Heinsberg leren 

kennen. Hij vergaarde hier overigens geen eigen 

bezit. Van Heinsberg heeft de rol van voogd tot 

uiterlijk 1170, het jaar waarin hij overleed, kun-

nen vervullen. De tekst van de in deel 2 behan-

delde overeenkomst van 1201 is ook zo te lezen, 

dat het de wens van de hertog was, in de rol van 

de heer van Heinsberg op te volgen en hier dus 

het voogdschap over te nemen. Vreemd is die 

claim niet, omdat in 1142 de Paus aan de hertog 

het voogdschap van alle kloosters/klooster-

goederen in zijn gebied had toegewezen.

Van het Echternachse gebied werd in 1006 

een deel in Vught afgescheiden ten behoeve van 

de abdij op de Hohorst, de latere Sint Paulus-

abdij. Dit deel van Vught zal aanvankelijk als een 

uithof van de abdij zijn geëxploiteerd, met daar-
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aan verbonden een proost om de wereldlijke 

belangen te behartigen. Na verloop van tijd zijn 

veel van dergelijke uithoven door de abdijen 

afgestoten of verzelfstandigd. Dat laatste is 

waarschijnlijk ook in Vught gebeurd. Haar proost 

moet Daniël van Orthen zijn geweest, die zich na 

zijn vestiging in Vught (1185) naar die plaats ging 

noemen. Zijn opvolger werd Boudewijn van 

Vught, die nimmer "ridder", maar wel "vir nobilis" 

werd genoemd, of "dominus", aanduidingen die 

ook voor de geestelijkheid werden gebruikt. 

De situatie aan het begin van de dertiende 

eeuw was complex: de nog aan de abdij van 

Echternach toebehorende goederen waren in 

getal en belang ondergeschikt aan het eigen 

bezit van de Van Herlaars. De laatsten hadden in 

1179 al zoveel bezit en rechten opgebouwd, dat 

zij Heer van Herlaar werden genoemd. 

Onduidelijk is echter welke precieze rechtsmacht 

aan die titel ontleend werd. Voor hun eigen bezit 

waren zij waarschijnlijk aanvankelijk autonoom, 

later echter leenroerig aan de bisschop van Luik. 

De hertog van Brabant claimde zoals gezegd 

na 1170 waarschijnlijk de positie als voogd over 

de goederen van de abdij van Echternach. Die 

positie moet hem zijn bestreden voor de enclave 

van het convent waar Boudewijn van Vught deel 

van uitmaakte, of als proost leiding aan gaf, 

hetgeen leidde tot de overeenkomst van 1232. 

In de vorige bijdragen is duidelijk geworden 

dat het convent in Vught sympathie had voor de 

Duitse Orde, een ridderbroederschap ontstaan 

uit de kruistochten, die zich richtte op de geeste-

lijke en mentale zorg van de medemens, in de 

vorm van pastoraat en hospitaalzorg. Het is voor 

een goed begrip van de Vughtse geschiedenis 

essentieel, wat verder stil te blijven staan bij de 

overeenkomst van 1232.

Opnieuw: de overeenkomst van 1232

De overeenkomst kan, zoals ook in de bestaan-

de literatuur gebeurt, worden gezien als een 
5afgedwongen overeenkomst.  Hoewel gerefe-

reerd wordt aan onderlinge irritaties, bood de 

hertog in deze te Brussel opgemaakte akte toch 

ook "vera pax et firma concordia", echte vrede 

en vaste eendracht aan. Uit de overeenkomst 

blijkt ook wel dat er van beide zijden water in de 

wijn werd gedaan. De overeenkomst omvatte:

- de leenopdracht aan de hertog van het allodi-

aal gebied tussen Molengraaf en de Maas. 

- het gezamenlijk delen van de villa Vught met al 

haar afhankelijkheden, behalve de goederen 

die van de graaf van Gelder werden gehouden. 

Ook de meeropbrengsten die in de loop van de 

tijd zouden kunnen ontstaan zouden onder 

beiden worden gedeeld.

- de erkenning van de jurisdictie over de goede-

ren die Boudewijn van Vught in de Kempen 

bezat zoals zijn vader die bezat en                

zijn verdere voorvaderen.

- De regeling dat Boudewijn in ieder geval kon 

blijven beschikken over zijn “lieden”, lees: 

degenen die in geld of natura dienden te leve-

ren of pachten en cijnzen dienden te betalen 

en herendiensten dienden te verrichten. Alleen 

degenen die zich inmiddels in de stad hadden 

gevestigd werden van deze verplichtingen vrij 

gemaakt. Hetzelfde recht werd door de hertog 

toegestaan aan "domino Danieli fratri Balduini", 

heer Daniël, medebroeder van Boudewijn.

Tot de getuigen behoorden onder meer frater 

Egidius Berthalt, Daniël de Denremonde, Daniel 

de Orten en een magister Reynerus.

In bestaande literatuur gaat men er vanuit dat 

de tekst "domino Danieli fratri Balduini" erop 
6duidt dat zij beiden broers zijn.  Dat is vreemd, 

want Daniël wordt met de aanduiding “Van 

Vught” genoemd in de periode 1185 tot 1224 en 

Boudewijn van Vught in de periode 1219 tot 

1257. Dat loopt nogal uit elkaar en zij kunnen 

dus eenvoudigweg geen broers zijn. 

Waarschijnlijk werd in de akte van 1232 geen 

Daniël van Vught bedoeld, maar een andere 

Daniël. In de met Boudewijn overeenkomende 

periode komt in akten van 1231 tot 1251 een 

Daniël van Meerwijk voor. Logischer zou daarom 

zijn Boudewijn van Vught en Daniël van Meerwijk 

als “fratres” te beschouwen. Als we dat doen, 

dan vormt dat tevens een goede verklaring voor 
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aan verbonden een proost om de wereldlijke 

belangen te behartigen. Na verloop van tijd zijn 

veel van dergelijke uithoven door de abdijen 

afgestoten of verzelfstandigd. Dat laatste is 

waarschijnlijk ook in Vught gebeurd. Haar proost 

moet Daniël van Orthen zijn geweest, die zich na 

zijn vestiging in Vught (1185) naar die plaats ging 

noemen. Zijn opvolger werd Boudewijn van 

Vught, die nimmer "ridder", maar wel "vir nobilis" 

werd genoemd, of "dominus", aanduidingen die 

ook voor de geestelijkheid werden gebruikt. 

De situatie aan het begin van de dertiende 

eeuw was complex: de nog aan de abdij van 

Echternach toebehorende goederen waren in 

getal en belang ondergeschikt aan het eigen 

bezit van de Van Herlaars. De laatsten hadden in 

1179 al zoveel bezit en rechten opgebouwd, dat 

zij Heer van Herlaar werden genoemd. 

Onduidelijk is echter welke precieze rechtsmacht 

aan die titel ontleend werd. Voor hun eigen bezit 

waren zij waarschijnlijk aanvankelijk autonoom, 

later echter leenroerig aan de bisschop van Luik. 

De hertog van Brabant claimde zoals gezegd 

na 1170 waarschijnlijk de positie als voogd over 

de goederen van de abdij van Echternach. Die 

positie moet hem zijn bestreden voor de enclave 

van het convent waar Boudewijn van Vught deel 

van uitmaakte, of als proost leiding aan gaf, 

hetgeen leidde tot de overeenkomst van 1232. 

In de vorige bijdragen is duidelijk geworden 

dat het convent in Vught sympathie had voor de 

Duitse Orde, een ridderbroederschap ontstaan 

uit de kruistochten, die zich richtte op de geeste-

lijke en mentale zorg van de medemens, in de 

vorm van pastoraat en hospitaalzorg. Het is voor 

een goed begrip van de Vughtse geschiedenis 

essentieel, wat verder stil te blijven staan bij de 

overeenkomst van 1232.

Opnieuw: de overeenkomst van 1232

De overeenkomst kan, zoals ook in de bestaan-

de literatuur gebeurt, worden gezien als een 
5afgedwongen overeenkomst.  Hoewel gerefe-

reerd wordt aan onderlinge irritaties, bood de 

hertog in deze te Brussel opgemaakte akte toch 

ook "vera pax et firma concordia", echte vrede 

en vaste eendracht aan. Uit de overeenkomst 

blijkt ook wel dat er van beide zijden water in de 

wijn werd gedaan. De overeenkomst omvatte:

- de leenopdracht aan de hertog van het allodi-

aal gebied tussen Molengraaf en de Maas. 

- het gezamenlijk delen van de villa Vught met al 

haar afhankelijkheden, behalve de goederen 

die van de graaf van Gelder werden gehouden. 

Ook de meeropbrengsten die in de loop van de 

tijd zouden kunnen ontstaan zouden onder 

beiden worden gedeeld.

- de erkenning van de jurisdictie over de goede-

ren die Boudewijn van Vught in de Kempen 

bezat zoals zijn vader die bezat en                

zijn verdere voorvaderen.

- De regeling dat Boudewijn in ieder geval kon 

blijven beschikken over zijn “lieden”, lees: 

degenen die in geld of natura dienden te leve-

ren of pachten en cijnzen dienden te betalen 

en herendiensten dienden te verrichten. Alleen 

degenen die zich inmiddels in de stad hadden 

gevestigd werden van deze verplichtingen vrij 

gemaakt. Hetzelfde recht werd door de hertog 

toegestaan aan "domino Danieli fratri Balduini", 

heer Daniël, medebroeder van Boudewijn.

Tot de getuigen behoorden onder meer frater 

Egidius Berthalt, Daniël de Denremonde, Daniel 

de Orten en een magister Reynerus.

In bestaande literatuur gaat men er vanuit dat 

de tekst "domino Danieli fratri Balduini" erop 
6duidt dat zij beiden broers zijn.  Dat is vreemd, 

want Daniël wordt met de aanduiding “Van 

Vught” genoemd in de periode 1185 tot 1224 en 

Boudewijn van Vught in de periode 1219 tot 

1257. Dat loopt nogal uit elkaar en zij kunnen 

dus eenvoudigweg geen broers zijn. 

Waarschijnlijk werd in de akte van 1232 geen 

Daniël van Vught bedoeld, maar een andere 

Daniël. In de met Boudewijn overeenkomende 

periode komt in akten van 1231 tot 1251 een 

Daniël van Meerwijk voor. Logischer zou daarom 

zijn Boudewijn van Vught en Daniël van Meerwijk 

als “fratres” te beschouwen. Als we dat doen, 

dan vormt dat tevens een goede verklaring voor 
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het feit dat in de overeenkomst een allodiaal 

gebied tussen Molengraaf en de Maas wordt 

genoemd, welk gebied in de vorige bijdrage al 

werd geïdentificeerd als het oostelijke deel van 
7Meerwijk, Nuland.  Gebied dus dat door Daniël 

van Meerwijk werd ingebracht in het bezit van de 

Duitse Orde in Vught.

Dat gebied was vrij eigen, allodiaal gebied 

van de “fratres”, zoals de broeders van een 

broederschap destijds werden aangeduid. 

Meerwijk was  afgaand op de naam - een nieuw-

vorming uit het eind van de twaalfde eeuw, 

gelegen op korte afstand van Orthen op de 

plaats van het huidige Nieuw Empel, dat zich 

uitstrekte tot vlak bij Geffen. 

Het maakt de in de vorige bijdrage geopperde 

veronderstelling dat Daniël van Orthen en Daniël 

van Meerwijk tot hetzelfde geslacht behoorden, 

zeer aannemelijk. 

In die bijdrage werd beredeneerd dat Daniël van 

Orthen een zoon moet hebben gehad die zich in 

Vught bij het convent aansloot en zich Daniël van 

Vught ging noemen. De Daniël de Orten die in de 

akte van 1232 als getuige optreedt bij Boudewijn 

van Vught en zijn medebroeder Daniël van 

Meerwijk moet dan naar mijn mening de oom zijn 

van Daniël. 

In een akte van 1244 wordt Daniël van 

Meerwijk genoemd, maar dan in combinatie met 

een Henricus. “Dominus Daniël” en “dominus 

Henricus” zijn als “milites et fratres de Merewich”  

onmiskenbaar ridderbroeders en dus leden van 

de Duitse Orde. 

Het vermoeden dat de medebroeders Daniël 

en Boudewijn als broeders in de broederschap 

van de Duitse Orde moeten worden beschouwd, 

krijgt een extra lading door de getuigen: frater 

Egidius Berthout, in die periode "procurator 
8domus Theutonicorum in Brabancia" , en de 

eerder besproken Daniël van Dendermonde. Zo 

gezien ligt de familiebetrekking tussen Boudewijn 

en Daniël dus minder voor de hand. Bij deze 

overwegingen kan ook het derde lid van de 

overeenkomst van 1232 worden betrokken. Het 

is merkwaardig er alleen de naam van Boudewijn 

genoemd te zien, terwijl, indien Boudewijn en 

Daniël verwanten, broers, van elkaar zouden zijn 

geweest, men zou verwachten dat daar gerefe-

reerd zou worden aan hun gezamenlijke voorou-

ders. 

Reden genoeg dus om Boudewijn van Vught en 

Daniël van Vught niet als genetische broers te 

zien, maar als broeders in de broederschap van 

de Duitse Orde.

Boudewijn van Vught afkomstig uit Oirschot? 

In de vorige aflevering noemde ik Daniël van 

Vught, Jan, Wouter en Agnes verwanten. Dat is 

overgenomen uit de eerder genoemde gevestig-

de literatuur. Daarin wordt trouwens ook gesteld 

dat Boudewijn van Vught, net als zijn vermeende 

broer, uit Oirschot afkomstig zou zijn. Van Daniël 

werd door mij al betoogd dat hij uit Orthen, 

annex Meerwijk afkomstig was, maar ook 

Boudewijn en zijn moeder Agnes kwamen mijns 

inziens niet uit Oirschot. De gevestigde argu-

mentatie is gebaseerd op een viertal feiten. In de 

eerste plaats is dat het feit dat in de akte van 

1232 de Kempen als voorvaderlijk gebied wordt 

genoemd, verder het voorkomen van Agnes van 

Vught, - volgens een akte van 1219 Boudewijns 

moeder -, in het jaargetijdenboek van het kapittel 

van Oirschot, het bestaan van een zogenaamd 

“Boudewijnsleen” in een gehucht bij Oirschot en 

het feit dat een Daniël van Oirschot medepatroon 

was van de kerk aldaar. 

Inderdaad ligt Oirschot in de Kempen, maar 

daar liggen meer plaatsen en er is een betere 

kandidaat. Ik wil graag wijzen op twee akten van 

1199 en 1246. Beide akten betreffen Lieshout, 
9dat in de Kempen lag, naast Gemert.  Gemert, 

waar in 1220 de Duitse Orde zich zou vestigen. 

In de akte van 1199 is sprake van een "fratre 

Balduino quondam milite et domino de Lisoth", 

broeder Boudewijn, eertijds ridder en heer van 

Lieshout. De afkomst van Boudewijn van Vught 
10uit Lieshout verdient tenminste overweging.

Ook de andere argumenten snijden niet per 

se hout. In het jaargetijdenboek komen vele 

namen voor, ook die van de Van Herlaars, zodat 

dat de vermelding in het jaargetijdenboek niet 

meer zegt dan dat het kapittel van Oirschot een 

gevierd kapittel was. Dat Daniël van Vught en 

Daniël van Oirschot iets met elkaar te maken 

zouden hebben gehad, laat staan identiek zou-

den zijn, is onjuist. Daniël van Oirschot, de 

copatroon van de kerk, die gekend wordt uit 

Kleefse oorkonden, wordt in die oorkonden pas 

vanaf 1284 genoemd, één of twee generaties 
11later dan de Daniël uit de akte van 1232.  Dat 

Boudewijn in Oirschot leengoed zou hebben 

gehad, wordt door Klaversma echter wel aanne-

melijk gemaakt, maar dat maakt hem nog geen 

heer van Oirschot.

Een hospitaal in Vught.

De Duitse Orde vestigde zich met voorkeur in 

een plaats waar zich een hospitaal bevond. Eén 

van de eerste taken van de Duitse Orde was de 

hospitaalzorg, waarmee de priesters werden 

belast. De Duitse Orde kende drie typen leden in 

een commanderij: ridders, (serjantz)broeders en 

priesters. De ridders waren in de meeste geval-

len de nageboren zonen, die door hun lidmaat-

schap van de orde een eervolle en goedbetaalde 

plaats in de samenleving konden verwerven. De 

meesten waren afkomstig uit de lagere adel. De 

broeders waren geen ridders en bekleedden een 

mindere positie; zij begeleidden de ridders in het 

gevecht. De priesters vervulden andere taken: zij 

dienden door hun levenswijze het goede voor-

beeld te geven en de leken binnen de gemeen-

schap aan te sporen regelmatig te bidden en de 

sacramenten te ontvangen. De ziekenzorg was 

een belangrijk element. Naarmate de Duitse 

Orde in het bezit kwam van het begevingsrecht 

van de parochies, werd ook de pastorale zorg 
12een taak.  In 1237 reeds had de Duitse Orde het 

pauselijk privilege verkregen om eigen priesters 

voor te dragen voor de kerken, waarvan zij het 
13patronaatsrecht bezat.

Een belangrijk deel van de priesters leefde 

samen in zogeheten conventen die bestonden uit 

een klein aantal priesters en enkele novicen. 

Zodra een parochie waarvoor het convent 

verantwoordelijk was, vrij kwam, werd een pries-

ter uit het convent daar benoemd. In de com-

manderij zelf bleef het aantal priesters vaak  

beperkt tot één.

Toch moeten er ook broederhuizen zijn 

geweest. Zo bewoonden van december 1299 tot 

november 1306 de fratres Jan Blancart en Gillis 

Uten Lyeminghe, ongetwijfeld een verwant van 

de kruisridder Jacob Uten Liemingen, één van de 

vier zogeheten "carucas, theutonice hoeven 

dictas" in Udenhout, hoeve en land, dat door de 
14Duitse Orde van de hertog werd gepacht.  Ik 

denk dat de vestigingen in Nuland en die in 

Bokhoven van hetzelfde type zijn geweest.

De leden van de Duitse Orde legden een 

vorm van een kloostergelofte af (kuisheid, leven 

zonder eigendom en gehoorzaamheid). Men 

bleef, ook de ridders, ongehuwd, hoewel hierop 
15geregeld uitzonderingen voorkwamen.  Vooral 

zij die de leiding hadden in een commanderij, 

leefden en woonden in afzonderlijke huizen en 

hielden er een riante leefstijl op na. Ook 
16Boudewijn van Vught was ongehuwd.

Er moet in Vught ook zo'n hospitaal zijn 

geweest. We zagen in deel 1 van deze bijdrage 

al dat er rondom de St Petruskerk sprake was 

van een combinatie van genezing en gebed in de 

Machutusverering. In de hertogelijke cijnsregis-

ters van rond 1340 komt ene Johannes Morre 

voor, de zoon van wijlen Elisabeth, dochter van 
17Reinerus van het Gasthuis, de Hospitali.  Hij 

was dus de geneesheer annex beheerder van 

het gasthuis. Waarschijnlijk is hij dezelfde als de 

magister Reinerus die als getuige bij de akte van 
181232 werd vermeld.

Den heertgang jaargang 16, juli 2010 Den heertgang jaargang 16, juli 2010 

Kleding van een priester en ridder van de Ordes 
Theutonicum. Het kruis herinnert aan de kruistochten dat 
de aanleiding was tot de stichting van deze orde.



2120

het feit dat in de overeenkomst een allodiaal 

gebied tussen Molengraaf en de Maas wordt 

genoemd, welk gebied in de vorige bijdrage al 

werd geïdentificeerd als het oostelijke deel van 
7Meerwijk, Nuland.  Gebied dus dat door Daniël 

van Meerwijk werd ingebracht in het bezit van de 

Duitse Orde in Vught.

Dat gebied was vrij eigen, allodiaal gebied 

van de “fratres”, zoals de broeders van een 

broederschap destijds werden aangeduid. 

Meerwijk was  afgaand op de naam - een nieuw-

vorming uit het eind van de twaalfde eeuw, 

gelegen op korte afstand van Orthen op de 

plaats van het huidige Nieuw Empel, dat zich 

uitstrekte tot vlak bij Geffen. 

Het maakt de in de vorige bijdrage geopperde 

veronderstelling dat Daniël van Orthen en Daniël 

van Meerwijk tot hetzelfde geslacht behoorden, 

zeer aannemelijk. 

In die bijdrage werd beredeneerd dat Daniël van 

Orthen een zoon moet hebben gehad die zich in 

Vught bij het convent aansloot en zich Daniël van 

Vught ging noemen. De Daniël de Orten die in de 

akte van 1232 als getuige optreedt bij Boudewijn 

van Vught en zijn medebroeder Daniël van 

Meerwijk moet dan naar mijn mening de oom zijn 

van Daniël. 

In een akte van 1244 wordt Daniël van 

Meerwijk genoemd, maar dan in combinatie met 

een Henricus. “Dominus Daniël” en “dominus 

Henricus” zijn als “milites et fratres de Merewich”  

onmiskenbaar ridderbroeders en dus leden van 

de Duitse Orde. 

Het vermoeden dat de medebroeders Daniël 

en Boudewijn als broeders in de broederschap 

van de Duitse Orde moeten worden beschouwd, 

krijgt een extra lading door de getuigen: frater 

Egidius Berthout, in die periode "procurator 
8domus Theutonicorum in Brabancia" , en de 

eerder besproken Daniël van Dendermonde. Zo 

gezien ligt de familiebetrekking tussen Boudewijn 

en Daniël dus minder voor de hand. Bij deze 

overwegingen kan ook het derde lid van de 

overeenkomst van 1232 worden betrokken. Het 

is merkwaardig er alleen de naam van Boudewijn 

genoemd te zien, terwijl, indien Boudewijn en 

Daniël verwanten, broers, van elkaar zouden zijn 

geweest, men zou verwachten dat daar gerefe-

reerd zou worden aan hun gezamenlijke voorou-

ders. 

Reden genoeg dus om Boudewijn van Vught en 

Daniël van Vught niet als genetische broers te 

zien, maar als broeders in de broederschap van 

de Duitse Orde.

Boudewijn van Vught afkomstig uit Oirschot? 

In de vorige aflevering noemde ik Daniël van 

Vught, Jan, Wouter en Agnes verwanten. Dat is 

overgenomen uit de eerder genoemde gevestig-

de literatuur. Daarin wordt trouwens ook gesteld 

dat Boudewijn van Vught, net als zijn vermeende 

broer, uit Oirschot afkomstig zou zijn. Van Daniël 

werd door mij al betoogd dat hij uit Orthen, 

annex Meerwijk afkomstig was, maar ook 

Boudewijn en zijn moeder Agnes kwamen mijns 

inziens niet uit Oirschot. De gevestigde argu-

mentatie is gebaseerd op een viertal feiten. In de 

eerste plaats is dat het feit dat in de akte van 

1232 de Kempen als voorvaderlijk gebied wordt 

genoemd, verder het voorkomen van Agnes van 

Vught, - volgens een akte van 1219 Boudewijns 

moeder -, in het jaargetijdenboek van het kapittel 

van Oirschot, het bestaan van een zogenaamd 

“Boudewijnsleen” in een gehucht bij Oirschot en 

het feit dat een Daniël van Oirschot medepatroon 

was van de kerk aldaar. 

Inderdaad ligt Oirschot in de Kempen, maar 

daar liggen meer plaatsen en er is een betere 

kandidaat. Ik wil graag wijzen op twee akten van 

1199 en 1246. Beide akten betreffen Lieshout, 
9dat in de Kempen lag, naast Gemert.  Gemert, 

waar in 1220 de Duitse Orde zich zou vestigen. 

In de akte van 1199 is sprake van een "fratre 

Balduino quondam milite et domino de Lisoth", 

broeder Boudewijn, eertijds ridder en heer van 

Lieshout. De afkomst van Boudewijn van Vught 
10uit Lieshout verdient tenminste overweging.

Ook de andere argumenten snijden niet per 

se hout. In het jaargetijdenboek komen vele 

namen voor, ook die van de Van Herlaars, zodat 

dat de vermelding in het jaargetijdenboek niet 

meer zegt dan dat het kapittel van Oirschot een 

gevierd kapittel was. Dat Daniël van Vught en 

Daniël van Oirschot iets met elkaar te maken 

zouden hebben gehad, laat staan identiek zou-

den zijn, is onjuist. Daniël van Oirschot, de 

copatroon van de kerk, die gekend wordt uit 

Kleefse oorkonden, wordt in die oorkonden pas 

vanaf 1284 genoemd, één of twee generaties 
11later dan de Daniël uit de akte van 1232.  Dat 

Boudewijn in Oirschot leengoed zou hebben 

gehad, wordt door Klaversma echter wel aanne-

melijk gemaakt, maar dat maakt hem nog geen 

heer van Oirschot.

Een hospitaal in Vught.

De Duitse Orde vestigde zich met voorkeur in 

een plaats waar zich een hospitaal bevond. Eén 

van de eerste taken van de Duitse Orde was de 

hospitaalzorg, waarmee de priesters werden 

belast. De Duitse Orde kende drie typen leden in 

een commanderij: ridders, (serjantz)broeders en 

priesters. De ridders waren in de meeste geval-

len de nageboren zonen, die door hun lidmaat-

schap van de orde een eervolle en goedbetaalde 

plaats in de samenleving konden verwerven. De 

meesten waren afkomstig uit de lagere adel. De 

broeders waren geen ridders en bekleedden een 

mindere positie; zij begeleidden de ridders in het 

gevecht. De priesters vervulden andere taken: zij 

dienden door hun levenswijze het goede voor-

beeld te geven en de leken binnen de gemeen-

schap aan te sporen regelmatig te bidden en de 

sacramenten te ontvangen. De ziekenzorg was 

een belangrijk element. Naarmate de Duitse 

Orde in het bezit kwam van het begevingsrecht 

van de parochies, werd ook de pastorale zorg 
12een taak.  In 1237 reeds had de Duitse Orde het 

pauselijk privilege verkregen om eigen priesters 

voor te dragen voor de kerken, waarvan zij het 
13patronaatsrecht bezat.

Een belangrijk deel van de priesters leefde 

samen in zogeheten conventen die bestonden uit 

een klein aantal priesters en enkele novicen. 

Zodra een parochie waarvoor het convent 

verantwoordelijk was, vrij kwam, werd een pries-

ter uit het convent daar benoemd. In de com-

manderij zelf bleef het aantal priesters vaak  

beperkt tot één.

Toch moeten er ook broederhuizen zijn 

geweest. Zo bewoonden van december 1299 tot 

november 1306 de fratres Jan Blancart en Gillis 

Uten Lyeminghe, ongetwijfeld een verwant van 

de kruisridder Jacob Uten Liemingen, één van de 

vier zogeheten "carucas, theutonice hoeven 

dictas" in Udenhout, hoeve en land, dat door de 
14Duitse Orde van de hertog werd gepacht.  Ik 

denk dat de vestigingen in Nuland en die in 

Bokhoven van hetzelfde type zijn geweest.

De leden van de Duitse Orde legden een 

vorm van een kloostergelofte af (kuisheid, leven 

zonder eigendom en gehoorzaamheid). Men 

bleef, ook de ridders, ongehuwd, hoewel hierop 
15geregeld uitzonderingen voorkwamen.  Vooral 

zij die de leiding hadden in een commanderij, 

leefden en woonden in afzonderlijke huizen en 

hielden er een riante leefstijl op na. Ook 
16Boudewijn van Vught was ongehuwd.

Er moet in Vught ook zo'n hospitaal zijn 

geweest. We zagen in deel 1 van deze bijdrage 

al dat er rondom de St Petruskerk sprake was 

van een combinatie van genezing en gebed in de 

Machutusverering. In de hertogelijke cijnsregis-

ters van rond 1340 komt ene Johannes Morre 

voor, de zoon van wijlen Elisabeth, dochter van 
17Reinerus van het Gasthuis, de Hospitali.  Hij 

was dus de geneesheer annex beheerder van 

het gasthuis. Waarschijnlijk is hij dezelfde als de 

magister Reinerus die als getuige bij de akte van 
181232 werd vermeld.
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Volgens Arnold werd de term “magister” ook 

gebruikt als een vroege aanduiding van de 
19commandeur van de Duitse Orde.  Rond 1340 

lijkt het hospitaal in ieder geval nog te bestaan, 

maar er werd apart hiervan ook een commanda-
20tor genoemd.  Beide termen vallen dan in ieder 

geval niet samen en de commanderij en het 

hospitaal bestaan dan kennelijk naast elkaar.

Misschien heeft het hospitaal zelfs al heel 

vroeg bestaan: toen in 1161 de abt Wiric door 

een aanval van de Waalse compagnie in zijn 

abdij van Sint Truiden zwaar werd gewond, 

voerden zijn getrouwen hem voor genezing naar 

het stadje Vucht. Dat zou wel eens ons Vught 
21kunnen zijn.  

In later tijd bestond in Vught ook een oude 

mannenhuis. Dergelijke voorzieningen werden 

ook wel met de term “gasthuis” aangeduid, maar 

niet als “hospitaal”. Het hospitaal kan ook niet 

verward worden met de Tafel van de H. Geest. 

De aard van deze twee voorzieningen is per 

definitie verschillend. De tafel van de H Geest 

was bedoeld als een voorziening voor bedeling, 

voor lokale armenzorg. Daarnaar verwijst in het 

register van 1340 de naam “Celonis S'ceenken”. 

Zijn achternaam is het verkleinwoord van "Ce-
22na", dat "maaltijd" betekent.  Overigens: we 

weten niet waar het hospitaal gestaan heeft, wel 

dat het in de veertiende eeuw naar de 

Vughterdijk werd verplaatst.

Boudewijn draagt bezit over aan de abdij van 

Berne

Van de akte van 1232 besprak ik de ligging van 

het allodiaal gebied tussen Molengraaf en Maas 

en de goederen die in de Kempen waren gele-

gen. In de akte is verder sprake van goederen 

die van de graaf van Gelder werden gehouden. 

Waar die lagen kan worden gezien door de akten 

van 1250 en 1257 te analyseren.

In de eerste akte, hij woonde toen nog in 

Vught, droeg Boudewijn al zijn goederen tussen 

Heusdenredam en Masemunde over aan de 

abdij van Berne. In de tweede, die van 1257, 

verkocht hij - als voormalig heer van Vught - de 

goederen tussen Molengraaf en Maas aan 

Hendrik III van Brabant, tezamen met de met 

pand belaste goederen van zijn zus in 

Oosterbeek. Oogt de overeenkomst van 1232 

nog als een schikking en die van 1250 als vrijwil-

lig, die van 1257 heeft het karakter van dwang. 

Masemunde lag in het huidige Damblok dat 

destijds aan de Oude Maas lag, daar waar het in 

verbinding stond met de Nieuwe of Bergse 

Maas, die sinds de dertiende eeuw de hoofd-

stroom van de Maas was geworden.  Daar ligt 

Hedikhuizen en de goederen moeten dus gele-

gen hebben in dit zogeheten Heusdense boven-

dorp en mogelijk ook in het nabij gelegen 

Bokhoven, dat tot 1363 met Hedikhuizen één 

parochie vormde. Het is wat vreemd dat in de 

akte niet de plaatsen zelf worden genoemd, 

maar een globaal aangeduid gebied. De boven-

dorpen waren tot 1339 leenroerig aan de graaf 
24van Gelder.

Er is in de akte van 1250 sprake van overd-

racht van "omnium bonorum meorum", "al mijn 

goederen". Dat lijkt in strijd met het beginsel dat 

men binnen de Duitse Orde geen eigen bezit 

mocht hebben. Door zijn opname in de 

Ordesgemeenschap had de ridder in wezen 

geen persoonlijk bezit meer en hoorde alles wat 

hij voor zijn standmatig leven nodig had aan de 
25Duitse Orde toe.  Men kan zich de vraag stellen 

hoe Boudewijn danwel de broederschap aan die 

goederen bij Hedikhuizen is gekomen. Het is 

mogelijk dat het van zijn zus geërfde goederen 

waren die hij door ze aan de abdij te schenken 

veilig heeft willen stellen, maar er is nog een 

andere oplossing. Hierna zal blijken dat de gift - 

het ging in 1250 niet om een verkoop, maar om 

een overdracht, omstreden was. 

De moeder en de zus van Boudewijn zijn bij 

naam bekend. Zijn moeder noemde ik hiervoor 

reeds. Zijn zus heette Mathilde en was vrouwe 

van (Gans)Oye. De laatste had van Boudewijn 

goederen in Oosterbeek als huwelijksgift ont-

vangen, maar die waren door haar verpand, 
26zoals in 1257 bleek.  Ik denk dat Boudewijn na 

1250 uit Vught naar Gansoyen is vertrokken en 

daar sindsdien als “dominum”, (geestelijk) heer 

van Gansoyen, verbleef. In 1260 namelijk is er 

een erfeniskwestie tussen twee broers Van 

Heusden, waarin Dirk van Cleef en zijn broer Luf 

uitspraak doen, daarbij geadviseerd door Dirk 

van Herlaar, Hendrik van Meerwijk en B van 
27Oye.  Twee van de drie kunnen we direct plaat-

sen, de derde zou Boudewijn kunnen zijn. 

Bij de overdracht in 1250 waren Boudewijns 

mannen, zijn "hominum meorum", aanwezig: 

Giselbertus Cocus van Hemerte, Jacobus van 

Hedel en Everardus van Ambersoie, alle drie 
20ridder.  Zij worden door Kappelhof als zijn 

leenmannen gezien, maar ik ben zo vrij hen als 

riddermatige leden van de Duitse Orde te zien. 

Het is twijfelachtig of het ook echt zijn mannen 

waren. Zij zijn namelijk afkomstig uit het gebied 

dat behoorde tot het Echternachs domein, dat 

behalve Tede en Vught, ook  Wordragen tegen 

23 Ammerzoden gelegen (en Driel) omvatte. Zijn 

mannen zijn daarom de mannen van de Van 

Herlaars die in 1250 niet bij de gift aanwezig 

konden zijn en zich lieten vertegenwoordigen 

door hen en door Jan van Heusden en zijn 

vrouw, die eveneens getuigen waren. De goede-

ren waarover door Boudewijn werd beschikt, 

waren niet zijn goederen, maar de goederen die 

door de Van Herlaars aan de Duitse Orde waren 

geschonken.

De gift was, zoals gezegd, niet onomstreden. 

De overdracht van de goederen in 

Hedikhuizen/Bokhoven werd achtentwintig jaar 

na dato, in 1278, betwist door Danyel Orscathe, 
28ridder.  Ze waren op dat moment in leen bij 

Jordanus van Berne, ridder. Wat de reden van de 

betwisting precies was, daarover doet de desbe-

treffende akte geen uitspraak, maar ik zie in het 

licht van het voorgaande eigenlijk maar één 

mogelijkheid en dat is dat Daniël van Oirschot 

bezwaar had en opgekomen is tegen de ver-

vreemding van vermogen dat in feite bezit was 

van de Duitse Orde. Boudewijn was eenvoudig-

weg met dit vermogen vertrokken. Niettemin zag 

Daniël in 1278 af van zijn aanspraken en liet 

Jordanus van Berne in het verdere genot van de 

leengoederen die nu aan de abdij van Berne 
29behoorden.  Daarmee kwam aan de problemen 

geen einde, want in 1304 zijn zij reden tot verder 

overleg tussen Diederik van Herlaar en Jan 

Berthout. In 1306 werden de rechten opgeëist 

door Gerard van Loon en zelfs in de achttiende 

eeuw was de schenking onderwerp van een 
30proces.

Het is niet helemaal vrij van speculatie als ik 

hier vermeld dat Boudewijn van Vught in 1257 

met de opbrengst van de verkoop van zijn reste-

rende goederen, zich in de abdij van Berne 

inkocht en daar in zijn laatste levensjaren abt 
31werd.  De verkoop vond namelijk plaats op 10 

augustus 1257. Vanaf 29 augustus van dat jaar 

en tot 1266/1270 is er een nieuwe abt van gelijke 

naam in Berne. Gelet ook op de eerdere overd-

racht van goederen aan Berne in 1250, is het 

niet te gewaagd te veronderstellen dat 

Boudewijn zich in dat klooster heeft gevoegd. 

Het zich inkopen is niet ongewoon; dat deed in 

1278 ook Jan Keperich van Hedikhuizen en zijn 

vrouw. Een dergelijke carrière kwam in die tijd 

geregeld voor.

De overeenkomst van 1257

In 1257 werden door Boudewijn de hem nog 

resterende - maar toegeëigende - goederen in 

Meerwijk / Nuland verkocht aan de hertog. Ook 

de verpande goederen in Oosterbeek, werden 

door de hertog geclaimd. De hertog kon het pand 

lossen als hij wilde. Boudewijn was zoals 

gezegd, al niet meer in Vught woonachtig want 

hij werd in de akte vir nobilis, “olim dominus de 

Wght” genoemd, voormalig heer van Vught dus. 

Men mag wel zeggen dat de door de hertog 

aangevoerde getuigen indrukwekkend zijn. Het 

zijn hoge edelen uit de kring van de hertog, 

hoewel er tenminste één lokale (Vughtse?) 

vertegenwoordiger is, Wilhelmus Cnode. De akte 

van 1257 heeft daardoor een veel zwaarder 

karakter dan de overeenkomst van 1232, die 

ongetwijfeld aan de onderhavige overeenkomst 

ten grondslag lag. Bij die overeenkomst was 

immers afgesproken dat de goederen in Nuland 

aan de hertog in leen zouden worden opgedra-

gen. Dat is in 1232 waarschijnlijk niet gebeurd of 
32er is niet naar geleefd , want nu is regelrechte 

overdracht van de goederen aan de orde. Bij de 

villa Vught was in 1232 nog sprake van deling 

van rechten, maar te oordelen aan het karakter 

van de akte van 1257 was van deling nu bij het 

leengoed Meerwijk/Nuland geen sprake geweest 

en heeft Boudewijn tot en met de verkoop in 

1257 volledig over die goederen beschikt. 

Feitelijk hadden die goederen aan de Duitse 

Orde moeten blijven, dat wil zeggen aan de 

lokale Orde en haar lidmaten, waartoe ook Dirk 

van Herlaar, Hendrik van Meerwijk, en misschien 

toen al ook Gerard van Tienen, die in 1270 
33pastoor te Vught was, behoorden.  Bezwaar 

maken tegen de aanspraken van de hertog op 

Meerwijk/Nuland zal wel niet veel hebben gehol-

pen.

Het feit dat de hertog niet spontaan kreeg wat 

hij meende dat hem toekwam, moet voor hem de 

reden zijn geweest om Boudewijn alle goederen 

die hij als proost had beheerd, te ontzeggen, 

inclusief de huwelijksgift aan zijn zus. Het toont 

mijns inziens aan dat Meerwijk/Nuland geen 

eigen erfgoed van Boudewijn was, maar dat het 

de Duitse Orde was aangekomen, anders zou de 

hertog waarschijnlijk niet zover zijn gegaan. Het 

feit dat de hertog in 1303 door de heer van 

Empel en Meerwijk de hoge jurisdictie in 
34Meerwijk werd ontzegd , laat zien dat de hertog 

door het bezit in Nuland na 1257 niet automa-

tisch de rechten over heel Meerwijk had verwor-

ven, hetgeen hij kennelijk wel gehoopt had.

Ik wil nog even de goederen in Oosterbeek 

memoreren. Waarschijnlijk gaat het hier om de 

goederen die in 1028 werden genoemd in de 

bevestigingsakte van bisschop Bernold en die 

toen tot het bezit van de Utrechtse St Paulus-
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Volgens Arnold werd de term “magister” ook 

gebruikt als een vroege aanduiding van de 
19commandeur van de Duitse Orde.  Rond 1340 

lijkt het hospitaal in ieder geval nog te bestaan, 

maar er werd apart hiervan ook een commanda-
20tor genoemd.  Beide termen vallen dan in ieder 

geval niet samen en de commanderij en het 

hospitaal bestaan dan kennelijk naast elkaar.

Misschien heeft het hospitaal zelfs al heel 

vroeg bestaan: toen in 1161 de abt Wiric door 

een aanval van de Waalse compagnie in zijn 

abdij van Sint Truiden zwaar werd gewond, 

voerden zijn getrouwen hem voor genezing naar 

het stadje Vucht. Dat zou wel eens ons Vught 
21kunnen zijn.  

In later tijd bestond in Vught ook een oude 

mannenhuis. Dergelijke voorzieningen werden 

ook wel met de term “gasthuis” aangeduid, maar 

niet als “hospitaal”. Het hospitaal kan ook niet 

verward worden met de Tafel van de H. Geest. 

De aard van deze twee voorzieningen is per 

definitie verschillend. De tafel van de H Geest 

was bedoeld als een voorziening voor bedeling, 

voor lokale armenzorg. Daarnaar verwijst in het 

register van 1340 de naam “Celonis S'ceenken”. 

Zijn achternaam is het verkleinwoord van "Ce-
22na", dat "maaltijd" betekent.  Overigens: we 

weten niet waar het hospitaal gestaan heeft, wel 

dat het in de veertiende eeuw naar de 

Vughterdijk werd verplaatst.

Boudewijn draagt bezit over aan de abdij van 

Berne

Van de akte van 1232 besprak ik de ligging van 

het allodiaal gebied tussen Molengraaf en Maas 

en de goederen die in de Kempen waren gele-

gen. In de akte is verder sprake van goederen 

die van de graaf van Gelder werden gehouden. 

Waar die lagen kan worden gezien door de akten 

van 1250 en 1257 te analyseren.

In de eerste akte, hij woonde toen nog in 

Vught, droeg Boudewijn al zijn goederen tussen 

Heusdenredam en Masemunde over aan de 

abdij van Berne. In de tweede, die van 1257, 

verkocht hij - als voormalig heer van Vught - de 

goederen tussen Molengraaf en Maas aan 

Hendrik III van Brabant, tezamen met de met 

pand belaste goederen van zijn zus in 

Oosterbeek. Oogt de overeenkomst van 1232 

nog als een schikking en die van 1250 als vrijwil-

lig, die van 1257 heeft het karakter van dwang. 

Masemunde lag in het huidige Damblok dat 

destijds aan de Oude Maas lag, daar waar het in 

verbinding stond met de Nieuwe of Bergse 

Maas, die sinds de dertiende eeuw de hoofd-

stroom van de Maas was geworden.  Daar ligt 

Hedikhuizen en de goederen moeten dus gele-

gen hebben in dit zogeheten Heusdense boven-

dorp en mogelijk ook in het nabij gelegen 

Bokhoven, dat tot 1363 met Hedikhuizen één 

parochie vormde. Het is wat vreemd dat in de 

akte niet de plaatsen zelf worden genoemd, 

maar een globaal aangeduid gebied. De boven-

dorpen waren tot 1339 leenroerig aan de graaf 
24van Gelder.

Er is in de akte van 1250 sprake van overd-

racht van "omnium bonorum meorum", "al mijn 

goederen". Dat lijkt in strijd met het beginsel dat 

men binnen de Duitse Orde geen eigen bezit 

mocht hebben. Door zijn opname in de 

Ordesgemeenschap had de ridder in wezen 

geen persoonlijk bezit meer en hoorde alles wat 

hij voor zijn standmatig leven nodig had aan de 
25Duitse Orde toe.  Men kan zich de vraag stellen 

hoe Boudewijn danwel de broederschap aan die 

goederen bij Hedikhuizen is gekomen. Het is 

mogelijk dat het van zijn zus geërfde goederen 

waren die hij door ze aan de abdij te schenken 

veilig heeft willen stellen, maar er is nog een 

andere oplossing. Hierna zal blijken dat de gift - 

het ging in 1250 niet om een verkoop, maar om 

een overdracht, omstreden was. 

De moeder en de zus van Boudewijn zijn bij 

naam bekend. Zijn moeder noemde ik hiervoor 

reeds. Zijn zus heette Mathilde en was vrouwe 

van (Gans)Oye. De laatste had van Boudewijn 

goederen in Oosterbeek als huwelijksgift ont-

vangen, maar die waren door haar verpand, 
26zoals in 1257 bleek.  Ik denk dat Boudewijn na 

1250 uit Vught naar Gansoyen is vertrokken en 

daar sindsdien als “dominum”, (geestelijk) heer 

van Gansoyen, verbleef. In 1260 namelijk is er 

een erfeniskwestie tussen twee broers Van 

Heusden, waarin Dirk van Cleef en zijn broer Luf 

uitspraak doen, daarbij geadviseerd door Dirk 

van Herlaar, Hendrik van Meerwijk en B van 
27Oye.  Twee van de drie kunnen we direct plaat-

sen, de derde zou Boudewijn kunnen zijn. 

Bij de overdracht in 1250 waren Boudewijns 

mannen, zijn "hominum meorum", aanwezig: 

Giselbertus Cocus van Hemerte, Jacobus van 

Hedel en Everardus van Ambersoie, alle drie 
20ridder.  Zij worden door Kappelhof als zijn 

leenmannen gezien, maar ik ben zo vrij hen als 

riddermatige leden van de Duitse Orde te zien. 

Het is twijfelachtig of het ook echt zijn mannen 

waren. Zij zijn namelijk afkomstig uit het gebied 

dat behoorde tot het Echternachs domein, dat 

behalve Tede en Vught, ook  Wordragen tegen 

23 Ammerzoden gelegen (en Driel) omvatte. Zijn 

mannen zijn daarom de mannen van de Van 

Herlaars die in 1250 niet bij de gift aanwezig 

konden zijn en zich lieten vertegenwoordigen 

door hen en door Jan van Heusden en zijn 

vrouw, die eveneens getuigen waren. De goede-

ren waarover door Boudewijn werd beschikt, 

waren niet zijn goederen, maar de goederen die 

door de Van Herlaars aan de Duitse Orde waren 

geschonken.

De gift was, zoals gezegd, niet onomstreden. 

De overdracht van de goederen in 

Hedikhuizen/Bokhoven werd achtentwintig jaar 

na dato, in 1278, betwist door Danyel Orscathe, 
28ridder.  Ze waren op dat moment in leen bij 

Jordanus van Berne, ridder. Wat de reden van de 

betwisting precies was, daarover doet de desbe-

treffende akte geen uitspraak, maar ik zie in het 

licht van het voorgaande eigenlijk maar één 

mogelijkheid en dat is dat Daniël van Oirschot 

bezwaar had en opgekomen is tegen de ver-

vreemding van vermogen dat in feite bezit was 

van de Duitse Orde. Boudewijn was eenvoudig-

weg met dit vermogen vertrokken. Niettemin zag 

Daniël in 1278 af van zijn aanspraken en liet 

Jordanus van Berne in het verdere genot van de 

leengoederen die nu aan de abdij van Berne 
29behoorden.  Daarmee kwam aan de problemen 

geen einde, want in 1304 zijn zij reden tot verder 

overleg tussen Diederik van Herlaar en Jan 

Berthout. In 1306 werden de rechten opgeëist 

door Gerard van Loon en zelfs in de achttiende 

eeuw was de schenking onderwerp van een 
30proces.

Het is niet helemaal vrij van speculatie als ik 

hier vermeld dat Boudewijn van Vught in 1257 

met de opbrengst van de verkoop van zijn reste-

rende goederen, zich in de abdij van Berne 

inkocht en daar in zijn laatste levensjaren abt 
31werd.  De verkoop vond namelijk plaats op 10 

augustus 1257. Vanaf 29 augustus van dat jaar 

en tot 1266/1270 is er een nieuwe abt van gelijke 

naam in Berne. Gelet ook op de eerdere overd-

racht van goederen aan Berne in 1250, is het 

niet te gewaagd te veronderstellen dat 

Boudewijn zich in dat klooster heeft gevoegd. 

Het zich inkopen is niet ongewoon; dat deed in 

1278 ook Jan Keperich van Hedikhuizen en zijn 

vrouw. Een dergelijke carrière kwam in die tijd 

geregeld voor.

De overeenkomst van 1257

In 1257 werden door Boudewijn de hem nog 

resterende - maar toegeëigende - goederen in 

Meerwijk / Nuland verkocht aan de hertog. Ook 

de verpande goederen in Oosterbeek, werden 

door de hertog geclaimd. De hertog kon het pand 

lossen als hij wilde. Boudewijn was zoals 

gezegd, al niet meer in Vught woonachtig want 

hij werd in de akte vir nobilis, “olim dominus de 

Wght” genoemd, voormalig heer van Vught dus. 

Men mag wel zeggen dat de door de hertog 

aangevoerde getuigen indrukwekkend zijn. Het 

zijn hoge edelen uit de kring van de hertog, 

hoewel er tenminste één lokale (Vughtse?) 

vertegenwoordiger is, Wilhelmus Cnode. De akte 

van 1257 heeft daardoor een veel zwaarder 

karakter dan de overeenkomst van 1232, die 

ongetwijfeld aan de onderhavige overeenkomst 

ten grondslag lag. Bij die overeenkomst was 

immers afgesproken dat de goederen in Nuland 

aan de hertog in leen zouden worden opgedra-

gen. Dat is in 1232 waarschijnlijk niet gebeurd of 
32er is niet naar geleefd , want nu is regelrechte 

overdracht van de goederen aan de orde. Bij de 

villa Vught was in 1232 nog sprake van deling 

van rechten, maar te oordelen aan het karakter 

van de akte van 1257 was van deling nu bij het 

leengoed Meerwijk/Nuland geen sprake geweest 

en heeft Boudewijn tot en met de verkoop in 

1257 volledig over die goederen beschikt. 

Feitelijk hadden die goederen aan de Duitse 

Orde moeten blijven, dat wil zeggen aan de 

lokale Orde en haar lidmaten, waartoe ook Dirk 

van Herlaar, Hendrik van Meerwijk, en misschien 

toen al ook Gerard van Tienen, die in 1270 
33pastoor te Vught was, behoorden.  Bezwaar 

maken tegen de aanspraken van de hertog op 

Meerwijk/Nuland zal wel niet veel hebben gehol-

pen.

Het feit dat de hertog niet spontaan kreeg wat 

hij meende dat hem toekwam, moet voor hem de 

reden zijn geweest om Boudewijn alle goederen 

die hij als proost had beheerd, te ontzeggen, 

inclusief de huwelijksgift aan zijn zus. Het toont 

mijns inziens aan dat Meerwijk/Nuland geen 

eigen erfgoed van Boudewijn was, maar dat het 

de Duitse Orde was aangekomen, anders zou de 

hertog waarschijnlijk niet zover zijn gegaan. Het 

feit dat de hertog in 1303 door de heer van 

Empel en Meerwijk de hoge jurisdictie in 
34Meerwijk werd ontzegd , laat zien dat de hertog 

door het bezit in Nuland na 1257 niet automa-

tisch de rechten over heel Meerwijk had verwor-

ven, hetgeen hij kennelijk wel gehoopt had.

Ik wil nog even de goederen in Oosterbeek 

memoreren. Waarschijnlijk gaat het hier om de 

goederen die in 1028 werden genoemd in de 

bevestigingsakte van bisschop Bernold en die 

toen tot het bezit van de Utrechtse St Paulus-
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abdij werden gerekend. Waarschijnlijk behoorden 

zij evenals Vught eens oorspronkelijk tot het 

Echternachs bezit, welk idee wordt versterkt door 

het feit dat tegenover Oosterbeek, aan de over-
35zijde van de Waal, Driel lag.  De goederen 

maakten tot aan de schenking door Boudewijn 

aan zijn zus - wederom zo'n eigenmachtige daad 

- dus al zo'n 200 jaar deel uit van de Vughtse 

enclave en vormde geen vrij eigen bezit, zoals 

Boudewijn meende.

Opmerkelijk is dat bij de overeenkomst tussen 

de graaf van Gelder en de hertog van Brabant 

van 1203, waarbij aan de Bosschenaren tolvrij-

dom werd geschonken, ook goederen in 

Oosterbeek werden genoemd. Die goederen 

waren allodiaal bezit van de graaf van Gelder, 

maar werden in 1203 in leen opgedragen aan de 

hertog. In de akte van 1232 is sprake van goede-

ren die Boudewijn in leen had van de Gelderse 

graaf en gelet op de akte van 1257 moet dat de 

goederen in Oosterbeek betreffen. Boudewijn is 

dus de goederen in Oosterbeek gewoon zelf 

blijven beheren, ondanks de interventie die 

leidde tot de bezitsclaim van Gelder en de leen-

band met hem. Hij was er niet uniek in, want die 

interventies waren bij meer abdijgoederen van 

de St Paulusabdij gebeurd.  Boudewijn had zich 

van het beheer afgemaakt door de goederen te 

verpanden. Aan de rechten van de hertog is na 

1203 kennelijk gewoon voorbij gegaan. Tot 1257 

tenminste.

Hoe dan ook, het feit dat Boudewijn de goe-

deren wegschonk aan zijn zus, geeft aan hoe-

zeer Boudewijn in eigenmachtigheid over de 

voormalige Utrechtse abdijoederen goederen 

beschikte. In feite op dezelfde manier als hij ook 

beschikte over de goederen in Meerwijk en in 

Bokhoven.

De “villa” en het gebied van de Taalstraat.

n de overeenkomst van 1232 zijn de eerste twee 

bepalingen de belangrijkste. De rest is randvoor-

waardelijk of het resultaat van de nadere onder-

handeling. De eerste bepaling betreft de overd-

racht van Meerwijk/Nuland, de tweede het 

samen delen van de villa Vught (met alle afhank-

elijkheden behalve hetgeen in leen werd gehou-

den van de graaf van Gelder). Wat nu precies 

onder de "villa" moet worden verstaan is uit de 

akte niet duidelijk. Het wordt echter wel duidelijk 

als we het minuutplan en de in deel 1 afgebeelde 

tiendkaart vergelijken met de giftakte van 1006.

36 De gift van 1006 omvatte immers de helft van 

de tol en munt en daarmee de helft van de 
37 marktfunctie. Bij vergelijking van het minuutplan 

en de tiendkaart valt op dat de noordelijke grens 

van het gebied van de nieuwe tiend precies 

grensde aan de zuidelijke marktzijde. 

De overige grenzen zijn diffuser. Omdat oude en 

nieuwe tiend daar somtijds door elkaar liepen, 

zijn die grenzen moeilijk te bepalen.

 Nieuwe tienden ontstonden vanaf de elfde en 

twaalfde eeuw als gevolg van ontginningen, 

meestentijds door de ontginningsactiviteit van 

abdijen, in ons geval dus door de inspanningen 

van de kloosterlingen op de uithof van St. Petrus 

en door de van hen afhankelijke lieden. De 

aanvankelijke enclave werd geleidelijk uitge-

breid.

Dat de enclave klein is begonnen, wordt duide-

lijk als men het karakter van de gift beschouwt: 

de helft van de marktopbrengst omdat de uithof 

zelf nog te weinig opbracht om een gebedsplaats 

te onderhouden, de helft van het foreest in 

Ruimel, waarbij het niet alleen om het jachtrecht 

zal zijn gegaan, maar ook om een van de weini-

ge molens die het gebied op dat moment kende, 

en een kwart van Vughthout, omdat er behoefte 

zal hebben bestaan aan het nodige hakhout voor 

de bouw van woningen en schuren.

De Kort merkte in een beschouwing over de 

twee kerken het karakterverschil tussen de 

ligging van de beide kerken op. Bij de St. 

Petruskerk stonden bijna alle huizen met hun 

voorgevel naar de kerk toe en vormden zo een 

enclave, in tegenstelling tot de huizen rondom de 

St-Lambertuskerk, die met hun achterzijde naar 

de kerk stonden. Die waren niet gebouwd rond 

de kerk, maar langs de wegen, die bij de kerk 
38lagen.  Zal de St. Petruskerk na 1006, en zelfs 

meer waarschijnlijk ten tijde van de vermaarde 

kerkenbouwer bisschop Bernold, van wie de akte 

van 1050 kwam, zijn gebouwd, de St. Lam-

bertuskerk is van ouder datum, zoals in deel 1 al 

werd beredeneerd. 

Maar ook de ligging aan handelswegen maakt 

dat aannemelijk. Zo werd in Brussel de St. 

Michielskerk ook aan handelswegen gebouwd, 

als vicuskerk, in een tijd dat de handel op gang 
39e ekwam, in Brussel in de 8  of 9  eeuw.  Zoeken 

we de parallel tussen Brussel en Vught, dan zou 

de bouw van de St. Lambertus van niet veel later 

moeten dateren, aangezien er in 1006 al sprake 

was van een tol en munt en dus van een han-

delsfunctie. De kerk zal destijds als eigenkerk 

zijn gebouwd, dat was althans in die periode 

gebruikelijk.

De "villa" die de hertog in 1232 op het oog 

had, moet dus de enclave zijn geweest rondom 

de St. Petruskerk. Dat het gebied van de 

St.Lambertuskerk, het gebiedsdeel van de 

Taalstraat, waartoe ook de Caluwenberg en 

Maurik behoorden, Herlaars gebied was, is 

onmiskenbaar. Zou daaraan nog getwijfeld 

worden dan kan ten bewijze daarvan gelden dat 

in 1446 nog werd gezegd dat “die Langhdonck 

bij de Caluwenberg” gelegen was “binnen den 
40lande van Heerlaer”.  Trouwens, vòòr 1367 had 

de heer van Perweys, dat is de heer van Herlaar, 

bij die Caluwenberg een gracht laten graven. 

Een blik op de kaart laat zien dat die gracht de 

haven is die aansluit bij de Kleine en Grote Gent.

Het blijft intrigeren waar Boudewijn van Vught 

precies heeft gewoond. Gewoonlijk woonden de 

proosten van de abdijgoederen in claustrale 

huizen, voorname huizen in de directe omgeving 

van de abdij. Dat was in ieder geval niet op 

Maurick, omdat dit huis  zo het in die tijd al 

bestond - niet binnen de enclave viel van de St. 
41Paulusabdij.  Kappelhof suggereert dat de 

woonplaats van de heer van Vught de Pudenhof 

zou kunnen zijn geweest, omdat die in 1425 door 

de pastoor van de St. Petruskerk werd verkocht. 

Maar dit goed ligt in de Vlasmeer en was in 1381 

eigendom van een verver, tesamen met een stuk 
42land dat “Slangenwortel” werd genoemd.  We 

zullen het eerder in de directe omgeving van de 

St. Petruskerk moeten zoeken, omtrent het 

huidige Maurickplein dus. 

Omtrent de aard van de irritaties in 1232

Omtrent de aard van de irritaties die aanleiding 

waren tot de overeenkomst van 1232 is feitelijk 
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abdij werden gerekend. Waarschijnlijk behoorden 

zij evenals Vught eens oorspronkelijk tot het 

Echternachs bezit, welk idee wordt versterkt door 

het feit dat tegenover Oosterbeek, aan de over-
35zijde van de Waal, Driel lag.  De goederen 

maakten tot aan de schenking door Boudewijn 

aan zijn zus - wederom zo'n eigenmachtige daad 

- dus al zo'n 200 jaar deel uit van de Vughtse 

enclave en vormde geen vrij eigen bezit, zoals 

Boudewijn meende.

Opmerkelijk is dat bij de overeenkomst tussen 

de graaf van Gelder en de hertog van Brabant 

van 1203, waarbij aan de Bosschenaren tolvrij-

dom werd geschonken, ook goederen in 

Oosterbeek werden genoemd. Die goederen 

waren allodiaal bezit van de graaf van Gelder, 

maar werden in 1203 in leen opgedragen aan de 

hertog. In de akte van 1232 is sprake van goede-

ren die Boudewijn in leen had van de Gelderse 

graaf en gelet op de akte van 1257 moet dat de 

goederen in Oosterbeek betreffen. Boudewijn is 

dus de goederen in Oosterbeek gewoon zelf 

blijven beheren, ondanks de interventie die 

leidde tot de bezitsclaim van Gelder en de leen-

band met hem. Hij was er niet uniek in, want die 

interventies waren bij meer abdijgoederen van 

de St Paulusabdij gebeurd.  Boudewijn had zich 

van het beheer afgemaakt door de goederen te 

verpanden. Aan de rechten van de hertog is na 

1203 kennelijk gewoon voorbij gegaan. Tot 1257 

tenminste.

Hoe dan ook, het feit dat Boudewijn de goe-

deren wegschonk aan zijn zus, geeft aan hoe-

zeer Boudewijn in eigenmachtigheid over de 

voormalige Utrechtse abdijoederen goederen 

beschikte. In feite op dezelfde manier als hij ook 

beschikte over de goederen in Meerwijk en in 

Bokhoven.

De “villa” en het gebied van de Taalstraat.

n de overeenkomst van 1232 zijn de eerste twee 

bepalingen de belangrijkste. De rest is randvoor-

waardelijk of het resultaat van de nadere onder-

handeling. De eerste bepaling betreft de overd-

racht van Meerwijk/Nuland, de tweede het 

samen delen van de villa Vught (met alle afhank-

elijkheden behalve hetgeen in leen werd gehou-

den van de graaf van Gelder). Wat nu precies 

onder de "villa" moet worden verstaan is uit de 

akte niet duidelijk. Het wordt echter wel duidelijk 

als we het minuutplan en de in deel 1 afgebeelde 

tiendkaart vergelijken met de giftakte van 1006.

36 De gift van 1006 omvatte immers de helft van 

de tol en munt en daarmee de helft van de 
37 marktfunctie. Bij vergelijking van het minuutplan 

en de tiendkaart valt op dat de noordelijke grens 

van het gebied van de nieuwe tiend precies 

grensde aan de zuidelijke marktzijde. 

De overige grenzen zijn diffuser. Omdat oude en 

nieuwe tiend daar somtijds door elkaar liepen, 

zijn die grenzen moeilijk te bepalen.

 Nieuwe tienden ontstonden vanaf de elfde en 

twaalfde eeuw als gevolg van ontginningen, 

meestentijds door de ontginningsactiviteit van 

abdijen, in ons geval dus door de inspanningen 

van de kloosterlingen op de uithof van St. Petrus 

en door de van hen afhankelijke lieden. De 

aanvankelijke enclave werd geleidelijk uitge-

breid.

Dat de enclave klein is begonnen, wordt duide-

lijk als men het karakter van de gift beschouwt: 

de helft van de marktopbrengst omdat de uithof 

zelf nog te weinig opbracht om een gebedsplaats 

te onderhouden, de helft van het foreest in 

Ruimel, waarbij het niet alleen om het jachtrecht 

zal zijn gegaan, maar ook om een van de weini-

ge molens die het gebied op dat moment kende, 

en een kwart van Vughthout, omdat er behoefte 

zal hebben bestaan aan het nodige hakhout voor 

de bouw van woningen en schuren.

De Kort merkte in een beschouwing over de 

twee kerken het karakterverschil tussen de 

ligging van de beide kerken op. Bij de St. 

Petruskerk stonden bijna alle huizen met hun 

voorgevel naar de kerk toe en vormden zo een 

enclave, in tegenstelling tot de huizen rondom de 

St-Lambertuskerk, die met hun achterzijde naar 

de kerk stonden. Die waren niet gebouwd rond 

de kerk, maar langs de wegen, die bij de kerk 
38lagen.  Zal de St. Petruskerk na 1006, en zelfs 

meer waarschijnlijk ten tijde van de vermaarde 

kerkenbouwer bisschop Bernold, van wie de akte 

van 1050 kwam, zijn gebouwd, de St. Lam-

bertuskerk is van ouder datum, zoals in deel 1 al 

werd beredeneerd. 

Maar ook de ligging aan handelswegen maakt 

dat aannemelijk. Zo werd in Brussel de St. 

Michielskerk ook aan handelswegen gebouwd, 

als vicuskerk, in een tijd dat de handel op gang 
39e ekwam, in Brussel in de 8  of 9  eeuw.  Zoeken 

we de parallel tussen Brussel en Vught, dan zou 

de bouw van de St. Lambertus van niet veel later 

moeten dateren, aangezien er in 1006 al sprake 

was van een tol en munt en dus van een han-

delsfunctie. De kerk zal destijds als eigenkerk 

zijn gebouwd, dat was althans in die periode 

gebruikelijk.

De "villa" die de hertog in 1232 op het oog 

had, moet dus de enclave zijn geweest rondom 

de St. Petruskerk. Dat het gebied van de 

St.Lambertuskerk, het gebiedsdeel van de 

Taalstraat, waartoe ook de Caluwenberg en 

Maurik behoorden, Herlaars gebied was, is 

onmiskenbaar. Zou daaraan nog getwijfeld 

worden dan kan ten bewijze daarvan gelden dat 

in 1446 nog werd gezegd dat “die Langhdonck 

bij de Caluwenberg” gelegen was “binnen den 
40lande van Heerlaer”.  Trouwens, vòòr 1367 had 

de heer van Perweys, dat is de heer van Herlaar, 

bij die Caluwenberg een gracht laten graven. 

Een blik op de kaart laat zien dat die gracht de 

haven is die aansluit bij de Kleine en Grote Gent.

Het blijft intrigeren waar Boudewijn van Vught 

precies heeft gewoond. Gewoonlijk woonden de 

proosten van de abdijgoederen in claustrale 

huizen, voorname huizen in de directe omgeving 

van de abdij. Dat was in ieder geval niet op 

Maurick, omdat dit huis  zo het in die tijd al 

bestond - niet binnen de enclave viel van de St. 
41Paulusabdij.  Kappelhof suggereert dat de 

woonplaats van de heer van Vught de Pudenhof 

zou kunnen zijn geweest, omdat die in 1425 door 

de pastoor van de St. Petruskerk werd verkocht. 

Maar dit goed ligt in de Vlasmeer en was in 1381 

eigendom van een verver, tesamen met een stuk 
42land dat “Slangenwortel” werd genoemd.  We 

zullen het eerder in de directe omgeving van de 

St. Petruskerk moeten zoeken, omtrent het 

huidige Maurickplein dus. 

Omtrent de aard van de irritaties in 1232

Omtrent de aard van de irritaties die aanleiding 

waren tot de overeenkomst van 1232 is feitelijk 
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niets bekend, daar moeten we naar gissen. Die 

irritaties kunnen op het economisch vlak liggen 

en verband houden met opgeworpen tolbelem-

meringen bij de Vughtse tol of met oneerlijke 

concurrentie van de Vughtse en Gestelse nijver-

heid. Meer waarschijnlijk is echter dat zij op 

bestuurlijk vlak liggen. In deze periode zien we 

de hertog namelijk twee dingen doen: het verle-

nen van vrijheidsrechten aan diverse plaatsen in 

de omgeving en het bevorderen van de overd-

racht van eigenkerken naar kloosters.

In 1230 had de hertog aan Oisterwijk vrij-

heidsrechten gegeven en in 1232 waren daarop 

Sint-Oedenrode en Eindhoven gevolgd. In deze 

plaatsen behoefde de zeggenschap niet met een 
42heer gedeeld te worden.  Waarschijnlijk had de 

hertog die rechten aan nog wel meer plaatsen 

willen verlenen om daarmee een vrijhandelszo-

ne, een vrijdom te creëren die groter was dan de 

stad 's-Hertogenbosch alleen. Herlaar, met Vught 

daarbinnen, lag voor de hand, maar ook 

Hilvarenbeek, Oirschot, Drunen en Waalwijk en 

wat verder weg, Gemert, kwamen in aanmerking. 

Dat zou dan wel ten koste zijn gegaan van de in 

die plaatsen residerende heren. En die zullen 

zich er ongetwijfeld tegen hebben verzet. In 

Drunen en Waalwijk ondervond de hertog weinig 

weerstand. Daar was Diederik van Altena in 

1232 bereid geweest deze plaatsen aan de 

hertog te verkopen. Ik denk dat Diederik de 

opbrengst bestemde voor de oprichting van het 

Ordeshuis in Utrecht dat juist in dat jaar werd 

opgericht op een terrein van zijn medebroeder in 
44de kruistochten, Sweder van Dingede.

Met de heer van Herlaar moet in ieder geval 

zijn onderhandeld, want van Hilvarenbeek en 

Oirschot weten we uit hun latere situatie als 

halve heerlijkheden dat met de hertog werd 

gedeeld. Ook in Gemert zou deling uiteindelijk 

het resultaat zijn. Dirk van Herlaar heeft waar-

schijnlijk getracht zo weinig mogelijk krimp te 

geven, en zaken zo goed mogelijk uit te onder-

handelen, hetgeen blijkt uit de gang van zaken in 

1301, zoals hierna uiteen zal worden gezet. De 

hertog zou uiteindelijk zijn vrijdom van 's-Her-

togenbosch langzaam over Vught uitbreiden, 

maar dat gebeurde pas vanaf 1318 met de uitleg 

van de stad. De splitsing van Herlaar in Vught en 

Tede, dat ook in het midden van de dertiende 

eeuw of mogelijk iets later plaats greep, had naar 

mijn mening niet met het beleid tot samen delen 

te maken.

Men kan zich afvragen of de abdij van 

Echternach niet met het beleid tot vestiging van 

halve heerlijkheden had moeten instemmen, 

respectievelijk in Vught de abt van de Sint 

Paulusabdij of voor hem de Utrechtse bisschop. 

Een actieve inbreng van deze partijen zou toch 

wel zou mogen worden verwacht. In 1234 kwam 

de abdij van Echternach immers wel actief in 

beeld toen haar abt afstand deed van de kerk 

van Alphen en de kapel van Diessen ten behoe-

ve van de abdij van Tongerloo. Afgaand op het 

gedrag van Boudewijn had de St Paulusabdij wel 

al lang afstand gedaan van haar rechten. Voor 

Echternach kan misschien gelden dat ook niet 

veel weerstand van die abdij ten aanzien van het 

hertogelijk beleid was te verwachten, mits hun 

belang, - lees: de inkomsten - uit de voor hen 

verafgelegen goederen maar gegarandeerd zou 

zijn.

Tweeherigheid

Wat de tweeherigheid meer precies zou kunnen 

betekenen, kunnen we vaststellen uit de situaties 

in Hilvarenbeek en Oirschot. In Hilvarenbeek 

(met Diessen, Riel en Westelbeers), waar Dirk 

van Herlaar de halfheer werd, ging het om de 

helft van de hoge, middelbare en lage jurisdictie, 

de aanstelling van schepenen en ambtenaren, 

het vergeven van de prebenden (samen met de 

abt van het klooster te Maaseik) en een aantal 

opbrengsten, waaronder de hertogcijns en de 
45nieuwe tienden.  De andere helft kwam toe aan 

de hertog. In Oirschot ging het om onder meer 

de hoge, middelbare en lage jurisdictie, het recht 

van collatie en van alternatieve prebenden, die 

moesten worden gedeeld met de hertog, in 1384 

aangevuld met het benoemingsrecht van de 
46schepenen en een schutter voor de gemeint.

 Ook in Gemert, waar de Duitse Orde zich na 

1220 had gevestigd, was sprake van tweeherig-

heid, namelijk tussen die Duitse Orde en 

Diederik van Gemert. Daar had de hertog wel in 

1249 tussen willen dringen, mogelijk in de rol van 

begunstiger van de Orde, maar daar zag hij in 

1271 uiteindelijk toch maar van af, mits hij 
47erkend werd als voogd boven de Orde.  Het 

verzet van de riddermatige leden van de Orde in 

Gemert zal hem te sterk zijn geweest en dat zal 

ook in Herlaar hebben gespeeld.

Er moet in deze periode een druk diplomatiek 

verkeer zijn geweest. Behalve het creëren van 

een economische vrijdom streefde de hertog ook 

naar een omzetting van het stelsel van eigenker-

ken naar het patronaatsstelsel. In 1142 reeds 

had de hertog van Brabant van de keizer het 

voogdschap verworven over alle in zijn gebied 

liggende kloosters. Hij had deze positie in 

Brussel en omgeving volop kunnen uitbuiten, 

maar in de Meierij werd dat pas mogelijk vanaf 

het moment dat hij zijn macht hier vestigde. De 

abdij van Postel werd bevoordeeld, maar ook 

Berne, Tongerloo en de Gertrudisabdij uit 

Antwerpen. Vanaf ca 1230 werden de plaatselij-

ke gezaghebbers van hun eigenkerken ontlast 

en werd de begeving van een aantal kerken aan 

de kloosters gebracht. Die kwestie heeft ong-

etwijfeld ook Boudewijn van Vught met de Sint-

Pauluskerk en Dirk van Herlaar met de Sint 

Lambertuskerk boven het hoofd gehangen, en 

het is niet onwaarschijnlijk dat het “samen delen” 

van de villa Vught ook heeft ingehouden dat het 

begevingsrecht op de kerk met de hertog moest 

worden gedeeld. Het was een belangrijke over-

eenkomst, die van 1232, en zij werd om de 

naleving veilig te stellen dan ook bezegeld met 

een belangrijke vertegenwoordiging uit de kring 

van de Duitse Orde, onder meer door de oprich-

ter van de commanderij van de Duitse Orde te 

Pitsemburg, Egidius Berthout, en Daniël van 

Dendermonde, een aangetrouwd familielid, 

eveneens vooraanstaand lid van de Duitse Orde, 
48ik noemde ze reeds in de vorige bijdrage.

Door de overdracht van Meerwijk / Nuland 

was het vestigen van tweeherigheid in die plaats 

voor de hertog niet aan de orde. We moeten 

daarbij waarschijnlijk wel onderscheid maken 

tussen het dorp Meerwijk (met Empel) en de 

gronden van het nieuwe land: Nuland. Dat bleek 

de hertog, zoals eerder gezegd, in 1303 ook, 

toen hem er het jurisdictierecht in Meerwijk werd 

ontzegd. De terechtwijzing verhinderde de hertog 

niet om in 1309 in dit gebied een hoogheemraad-

schap, de polder van der Eijghen, in te richten, 

het eerste in deze regio, waarmee hij dan toch 
49zijn macht in dit gebied wist te vestigen.

Grenscorrecties in 1301

Er is nog een andere aanwijzing waaruit kan 

blijken dat de hertog het Herlaarse gebied van 

Vught deelde met de heer van Herlaar. Die 

aanwijzing vinden we in het grensgebied van 

Esch en Vught, in de grondpolitiek die de hertog 

rond 1300 voerde. Die grondpolitiek was in de 

decennia rond 1300 een hot issue, niet zozeer 

vanwege een schaarste aan grond, alswel van-

wege een schaarste aan geld bij de hertog. Op 

plaatsen waar de hertog bezit had, begon hij de 

gemene gronden uit te geven tegen betaling van 

een koopsom en van een jaarlijkse cijns. In onze 

regio paste hij dit voor het eerst toe in Lithoyen in 

1288. Daar werd in de gemene weide, de afge-

paalde collectieve ruimte, door een aantal men-

sen die daartoe gerechtigd waren hun beesten 

geweid. De hertog bepaalde, dat deze grond 

door de gebruikers moest worden gekocht voor 

de prijs van 210 Leuvense ponden en dat zij 

daarenboven jaarlijks een cijns van 4 Keulse 

penningen verschuldigd waren, in Orthen te 

betalen. De hertog stelde er de belofte van 

bestendig gebruik tegenover, maar dat was het 
50dan. In Lithoyen werd het geaccepteerd.

 Lithoyen was kennelijk de proeftuin. De 

hertog stelde met deze ervaring in het achter-

hoofd twee vertrouwelingen aan, Wouter Volcart 

van Antwerpen en Jan van Cuijk. Zij kregen van 

hertog Jan I in januari 1291 de bestuurlijke 

opdracht het stadsrecht op het punt van de 

grondpolitiek te hervormen. De hertog zegde 

daarbij toe al datgene te zullen opvolgen, wat 

deze bestuurderen omtrent “de previlegien en 

geregtigheden der stad 's-Hertogenbosch” zou-
51den voorstellen.  Het duo zou daarover vòòr 

halfvasten van dat jaar een uitspraak doen. Dat 

is wat uitgelopen, want pas in juni 1291 gaf Jan I 

de twee bestuurderen het voorrecht op het erven 

en onterven van gronden, niet alleen in de stad, 

maar in de hele vrijdom van 's-Hertogenbosch. 
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niets bekend, daar moeten we naar gissen. Die 

irritaties kunnen op het economisch vlak liggen 

en verband houden met opgeworpen tolbelem-

meringen bij de Vughtse tol of met oneerlijke 

concurrentie van de Vughtse en Gestelse nijver-

heid. Meer waarschijnlijk is echter dat zij op 

bestuurlijk vlak liggen. In deze periode zien we 

de hertog namelijk twee dingen doen: het verle-

nen van vrijheidsrechten aan diverse plaatsen in 

de omgeving en het bevorderen van de overd-

racht van eigenkerken naar kloosters.

In 1230 had de hertog aan Oisterwijk vrij-

heidsrechten gegeven en in 1232 waren daarop 

Sint-Oedenrode en Eindhoven gevolgd. In deze 

plaatsen behoefde de zeggenschap niet met een 
42heer gedeeld te worden.  Waarschijnlijk had de 

hertog die rechten aan nog wel meer plaatsen 
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zich er ongetwijfeld tegen hebben verzet. In 

Drunen en Waalwijk ondervond de hertog weinig 

weerstand. Daar was Diederik van Altena in 

1232 bereid geweest deze plaatsen aan de 

hertog te verkopen. Ik denk dat Diederik de 

opbrengst bestemde voor de oprichting van het 

Ordeshuis in Utrecht dat juist in dat jaar werd 

opgericht op een terrein van zijn medebroeder in 
44de kruistochten, Sweder van Dingede.
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halve heerlijkheden dat met de hertog werd 

gedeeld. Ook in Gemert zou deling uiteindelijk 

het resultaat zijn. Dirk van Herlaar heeft waar-

schijnlijk getracht zo weinig mogelijk krimp te 

geven, en zaken zo goed mogelijk uit te onder-

handelen, hetgeen blijkt uit de gang van zaken in 

1301, zoals hierna uiteen zal worden gezet. De 

hertog zou uiteindelijk zijn vrijdom van 's-Her-

togenbosch langzaam over Vught uitbreiden, 

maar dat gebeurde pas vanaf 1318 met de uitleg 

van de stad. De splitsing van Herlaar in Vught en 

Tede, dat ook in het midden van de dertiende 

eeuw of mogelijk iets later plaats greep, had naar 
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te maken.

Men kan zich afvragen of de abdij van 

Echternach niet met het beleid tot vestiging van 
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van Alphen en de kapel van Diessen ten behoe-
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een economische vrijdom streefde de hertog ook 

naar een omzetting van het stelsel van eigenker-
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48ik noemde ze reeds in de vorige bijdrage.
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van Antwerpen en Jan van Cuijk. Zij kregen van 
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De beoogde herziening van het stadsrecht 

was tegen mei 1292 afgerond en door de hertog 

vastgesteld. In die maand werd voor de regeling 

aan een aantal fideles goedkeuring gevraagd, 

waaronder Jan van Kuyc en Walter Volcart, maar 

ook Egidius en Florens Berthout, om in de laat-

sten weer twee bekende namen naar voren te 

halen. 

In de daarop volgende jaren merken we 

eigenlijk niets van verdere grondpolitiek, maar 

vanaf 1299 werden in verschillende tranches en 

over een periode van meer dan vijfenzeventig 

jaar, door de hertog gemene gronden verkocht 

zoals hij dat ook in Lithoyen had gedaan. De 

eerste tranche, van 1299 tot en met 1301, betrof 

Vinkel/Nuland, vervolgens in 1300 's-Hertogen-

bosch en omgeving, zijnde  Berlicum, 

Middelrode, Rosmalen, Nuland en Hintham. 

Voorts in dat jaar Erp, Helmond en omgeving, te 

weten Mierlo, Nuenen en Gerwen, Rixtel, Aarle 

en Beek waarvan de akten samen met die van 

Oisterwijk op één dag, 4 december 1300, werden 

verleden en tot slot in 1301 Esch, de plaats die 
52voor ons met name van belang is.  In Esch ging 

het om de gemene gronden tussen Vught en 

Esch. De overige gemene gronden van Vught en 

die van Sint Michelsgestel kwamen in latere 

tranches, pas vele decennia later, voor verkoop 

aan de beurt. Zo werd de Bodem van de Elde 
53pas in 1375 in cijns uitgegeven.

Merk op dat het bij dit erven en onterven 

overwegend ging om eigen gebied van de hertog 

zelf, dat van zijn getrouwen Berthout en van zijn 

financier Van den Bossche. Nuland, uitgebreid 

naar Vinkel, had de hertog in 1257 van 

Boudewijn van Vught gekocht, 

Berlicum/Middelrode was door de hertog in de 

veertiger jaren vrij gemaakt voor de abdij van 

Berne. Oisterwijk had zich in 1230 in ruil voor 

stadsrechten zelf bij hem aangesloten. Verder 

was Helmond hertogelijk, dus eigen bezit. Het 

werd in 1314 in ruil voor Lier aan Jan Berthout, 
54neef van Florens Berthout gegeven.  Gerlach 

van den Bossche, neef van Willem van Horne, 

had uitgebreid bezit in onder andere Erp (zes 

hoeven), Oirschot (vijf hoeven), Rosmalen, 

Berlicum en Middelrode, waarvan de hoevenaars 

in 1304 vrijdom kregen van beden en heervaart. 

Het waren allemaal plaatsen waar de hertog de 

eerste gemene gronden verkocht. De heer van 

Cuijk zou in 1308 de gemene gronden in Cuijk 

zelf uitgeven. 

In Vinkel/Nuland werden grenzen om de 

gemeint getrokken en er werd een schutter 

aangesteld. Om die te kunnen financieren was 

sprake van een eenmalige aanslag (voorlijf) en 

een jaarlijks te betalen cijns. In Erp ging het om 

een voorlijf van 100 mark en een jaarlijkse cijns 

van 6 pond. In Lithoyen zagen we dat het voorlijf 

210 pond was. Hoewel het om grote stukken 

grond gaat, waren de geheven bedragen aan-

zienlijk. 

Men kan zich dan ook wel voorstellen dat die 

van Esch toen zij in 1301 aan de beurt waren 

tegen de koopverplichting in het geweer kwamen 

en na “ghemeinlike te rade” te zijn geweest, 

bezwaar maakten bij de rentmeester van de 

hertog, Laurens Volcart. De  Esschenaren 

betoogden dat zij vanouds de wildernissen 

Craiebroec, Asghbroec, Spankelberghe en Coie 

tegen 10 schellingen oude cijns mochten gebrui-

ken. Nu werd het maar liefst 40 schellingen. De 

rentmeester kwam ze maar een beetje tegemoet. 

Een nieuw stuk gemene grond, de Dulselt, groot 

2,5 bunder, gelegen tussen Craiebroec en 

Asghbroec mocht in gebruik worden genomen, 

tegen slechts 2 schellingen bovenop de 40 die 
55nu moest worden betaald.  

Waarschijnlijk heeft de heer van Herlaar 

vanuit zijn positie bemiddeld. Wat is er denkelijk 

gebeurd? Hij is zowel voor de Essche en 

Vughtse gebruikers van het gebied opgekomen. 

De grens tussen Vught en Esch werd opgetrok-

ken, zodanig dat het bestreden gebied buiten 

Vught en in het gebied van Esch kwam te liggen. 

De hertog perkte dus zijn jurisdictiegebied daar-

mee in. Delen van het tiendgebied van de Sint 

Petrus kwamen nu in Esch te liggen, dat blijkt 

althans bij controle in de Bossche Protocollen. 

De lijn die getrokken werd, werd vele, vele jaren 

later nog gekend door landmeter Camp, die haar 

op een kaart van 1754 intekende onder de 

vermelding dat die lijn de limiet was die onder 
56hertog Jan was vastgesteld.  Er is in de akte 

van 1301, die het karakter heeft van een over-

eenkomst, geen sprake van een voorlijf, zoals in 

Erp, terwijl de cijns in verhouding tot die van Erp 

van beperkte omvang was. Er is kennelijk onder-

handeld en de hertogelijk rentmeester heeft na 

beraad “ghecalangiert”, zijn aanspraak in een 
57onomkeerbaar besluit gevat.  

Niet alle woeste grond werd aangeboden aan 

de inwoners van een plaats. In Erp werden twee 

Brusselnaars met woeste grond beleend. In Esch 

was het Hendrik Berwout die tien bunder nieuw 

land verwierf, gelegen tussen Borne en 
58Creienbroec , dat is tussen de (borne =) grens 

die hertog Jan trok en Craye-broec, hetgeen het 

gebied moet zijn waarin volgens de kaart van 

Camp, Nieuw Esch was gelegen. Berwout was in 

1301 poorter van 's-Hertogenbosch, en verwierf 
59in 1316 de Ruidonk in Esch.  Hij kocht waar-

schijnlijk ook enkele tienden, want in 1468 wer-

den deze door de Duitse Orde van zijn erflater 

Aert Berwout overgenomen. 

Het is opmerkelijk dat  eveneens in 1301  

Willem van Herlaar, een neef van Dirk van 

Herlaar, op dat moment meier voor de hertog in 

Tienen en Daniël van Oirschot elk werden 

beleend met gronden in Oirschot. Willem ver-

wierf respectievelijk 27 bunder in het bos van 

Oirschot en 36 bunder heide te Wippenhout-

Oirschot. Daniël kreeg 19 bunder heideland in 

Oirschot, die hij overigens direct afstond aan de 

abdij van Tongerloo. Of hier nu sprake is van 

persoonlijke bevoordeling, of dat deze transactie 

samenhing met de Essche kwestie, is niet duide-

lijk.

In 1301 werd de grens tussen Esch en Vught opnieuw 
getrokken. Landmeter Camp wist de grens op zijn kaart 
van 1754 weer te geven: " Limiet van Hertog Jan. Limiet 
van het terrein van Esch en Vught door Hertog Jan 
verleent". Bron: BHIC.

Uitbreiding van de vrijdom van de stad.

We zagen nu dat de hertog in 1301 zijn 

bevoegdheid als halfheer van Vught gebruikte 

om gronden in het grensgebied tussen Vught en 

Esch te verkopen aan de daar reeds gerechtigde 

gebruikers van deze gemeene gronden. De 

hertog zou niet nalaten te proberen ook gronden 

van Herlaar over te nemen. In 1318 vergunt Jan 

III de stad 's-Hertogenbosch "hare vestingen uit 

te leggen en op te maken". Het gaat dan om de 

uitleg van de stad en het aanleggen van nieuwe 

verdedigingswallen. 

Het grondgebied van de abdij van 

Echternach, c.q. van de Van Herlaars liep tot 

onder deze stadswallen en zelfs tot in Deuteren 
60toe.  Dit gebied werd in 1321 geannexeerd. Jan 

III vergunde toen aan 's-Hertogenbosch het bij 

de stad gelegen bos Euter te verkopen om de 

gelden daarvan ten goede te laten komen van de 

versterking van de stadsveste. Het spreekt 

vanzelf dat de heer van Herlaar, Gerard van 

Horne daartegen in het geweer kwam.

Het conflict dat eruit ontstond leidde tot een 

arbitrage. Gerard van Horne bepaalde daarbij 

dat aan die van 's-Hertogenbosch zou worden 

verleend "alsele erde als hen Gheraet vander Aa 

ende Jan Dyckerssone bewisen ende bepelen 

sal in onsen lande van Harlaer": aan die van 's-

Hertogenbosch zou zoveel grond worden toege-

wezen als beide arbiters, Jan Dyckerssone van 

de zijde van de stad en Gerard van der Aa van 

de zijde van de heer van Herlaar, zouden bepa-
61 62len.   In 1323 deed Gerard van Horne afstand.  

Om hoeveel gebied het ging, wordt uit de over-

eenkomst niet duidelijk, maar het zal zeker zijn 

gegaan om Deuteren en wellicht een deel van de 

Vughterdijk. 

Geleidelijk kroop de vrijdom van 's-Hertogen-

bosch dichterbij. In 1374 werd het Vughtse Broek 
63gedeeld met de stad.  In 1394 werd de vrijdom 

van 's-Hertogenbosch nog naast de parochiën 

van Vught gesteld als hertogin Johanna het recht 
64op visserij in beide gemeenten vrij geeft.  

Vervolgens werd in 1419 de Vughterdijk binnen 
65de vrijdom van de stad gebracht.  In 1446 werd 

nog gesteld dat de Langdonk bij de Caluwenberg 

is gelegen in den lande van Herlaar, maar in 

1465 lag die zelfde Caluwenberg “in de vrijdom 
66van de stad, achter het slot van Herlaar”.  Zo 

werd Vught geleidelijk onder de vrijdom gebracht 

en werd de invloed van de heren van Herlaar in 

Vught geringer.

Een paar factoren hebben daar aan bij gedra-

gen. In de eerste plaats is dat het feit dat de Van 

Herlaars elders nieuw bezit verwierven en hun 
Boeren aan de oogst. Uit het Luttrell-psalter, ca 1340. 
Br Museum ms 42130 fol 173.
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veertiger jaren vrij gemaakt voor de abdij van 

Berne. Oisterwijk had zich in 1230 in ruil voor 

stadsrechten zelf bij hem aangesloten. Verder 

was Helmond hertogelijk, dus eigen bezit. Het 

werd in 1314 in ruil voor Lier aan Jan Berthout, 
54neef van Florens Berthout gegeven.  Gerlach 

van den Bossche, neef van Willem van Horne, 

had uitgebreid bezit in onder andere Erp (zes 

hoeven), Oirschot (vijf hoeven), Rosmalen, 

Berlicum en Middelrode, waarvan de hoevenaars 

in 1304 vrijdom kregen van beden en heervaart. 

Het waren allemaal plaatsen waar de hertog de 

eerste gemene gronden verkocht. De heer van 

Cuijk zou in 1308 de gemene gronden in Cuijk 

zelf uitgeven. 

In Vinkel/Nuland werden grenzen om de 

gemeint getrokken en er werd een schutter 

aangesteld. Om die te kunnen financieren was 

sprake van een eenmalige aanslag (voorlijf) en 

een jaarlijks te betalen cijns. In Erp ging het om 

een voorlijf van 100 mark en een jaarlijkse cijns 

van 6 pond. In Lithoyen zagen we dat het voorlijf 

210 pond was. Hoewel het om grote stukken 

grond gaat, waren de geheven bedragen aan-

zienlijk. 

Men kan zich dan ook wel voorstellen dat die 

van Esch toen zij in 1301 aan de beurt waren 

tegen de koopverplichting in het geweer kwamen 

en na “ghemeinlike te rade” te zijn geweest, 

bezwaar maakten bij de rentmeester van de 

hertog, Laurens Volcart. De  Esschenaren 

betoogden dat zij vanouds de wildernissen 

Craiebroec, Asghbroec, Spankelberghe en Coie 

tegen 10 schellingen oude cijns mochten gebrui-

ken. Nu werd het maar liefst 40 schellingen. De 

rentmeester kwam ze maar een beetje tegemoet. 

Een nieuw stuk gemene grond, de Dulselt, groot 

2,5 bunder, gelegen tussen Craiebroec en 

Asghbroec mocht in gebruik worden genomen, 

tegen slechts 2 schellingen bovenop de 40 die 
55nu moest worden betaald.  

Waarschijnlijk heeft de heer van Herlaar 

vanuit zijn positie bemiddeld. Wat is er denkelijk 

gebeurd? Hij is zowel voor de Essche en 

Vughtse gebruikers van het gebied opgekomen. 

De grens tussen Vught en Esch werd opgetrok-

ken, zodanig dat het bestreden gebied buiten 

Vught en in het gebied van Esch kwam te liggen. 

De hertog perkte dus zijn jurisdictiegebied daar-

mee in. Delen van het tiendgebied van de Sint 

Petrus kwamen nu in Esch te liggen, dat blijkt 

althans bij controle in de Bossche Protocollen. 

De lijn die getrokken werd, werd vele, vele jaren 

later nog gekend door landmeter Camp, die haar 

op een kaart van 1754 intekende onder de 

vermelding dat die lijn de limiet was die onder 
56hertog Jan was vastgesteld.  Er is in de akte 

van 1301, die het karakter heeft van een over-

eenkomst, geen sprake van een voorlijf, zoals in 

Erp, terwijl de cijns in verhouding tot die van Erp 

van beperkte omvang was. Er is kennelijk onder-

handeld en de hertogelijk rentmeester heeft na 

beraad “ghecalangiert”, zijn aanspraak in een 
57onomkeerbaar besluit gevat.  

Niet alle woeste grond werd aangeboden aan 

de inwoners van een plaats. In Erp werden twee 

Brusselnaars met woeste grond beleend. In Esch 

was het Hendrik Berwout die tien bunder nieuw 

land verwierf, gelegen tussen Borne en 
58Creienbroec , dat is tussen de (borne =) grens 

die hertog Jan trok en Craye-broec, hetgeen het 

gebied moet zijn waarin volgens de kaart van 

Camp, Nieuw Esch was gelegen. Berwout was in 

1301 poorter van 's-Hertogenbosch, en verwierf 
59in 1316 de Ruidonk in Esch.  Hij kocht waar-

schijnlijk ook enkele tienden, want in 1468 wer-

den deze door de Duitse Orde van zijn erflater 

Aert Berwout overgenomen. 

Het is opmerkelijk dat  eveneens in 1301  

Willem van Herlaar, een neef van Dirk van 

Herlaar, op dat moment meier voor de hertog in 

Tienen en Daniël van Oirschot elk werden 

beleend met gronden in Oirschot. Willem ver-

wierf respectievelijk 27 bunder in het bos van 

Oirschot en 36 bunder heide te Wippenhout-

Oirschot. Daniël kreeg 19 bunder heideland in 

Oirschot, die hij overigens direct afstond aan de 

abdij van Tongerloo. Of hier nu sprake is van 

persoonlijke bevoordeling, of dat deze transactie 

samenhing met de Essche kwestie, is niet duide-

lijk.

In 1301 werd de grens tussen Esch en Vught opnieuw 
getrokken. Landmeter Camp wist de grens op zijn kaart 
van 1754 weer te geven: " Limiet van Hertog Jan. Limiet 
van het terrein van Esch en Vught door Hertog Jan 
verleent". Bron: BHIC.

Uitbreiding van de vrijdom van de stad.

We zagen nu dat de hertog in 1301 zijn 

bevoegdheid als halfheer van Vught gebruikte 

om gronden in het grensgebied tussen Vught en 

Esch te verkopen aan de daar reeds gerechtigde 

gebruikers van deze gemeene gronden. De 

hertog zou niet nalaten te proberen ook gronden 

van Herlaar over te nemen. In 1318 vergunt Jan 

III de stad 's-Hertogenbosch "hare vestingen uit 

te leggen en op te maken". Het gaat dan om de 

uitleg van de stad en het aanleggen van nieuwe 

verdedigingswallen. 

Het grondgebied van de abdij van 

Echternach, c.q. van de Van Herlaars liep tot 

onder deze stadswallen en zelfs tot in Deuteren 
60toe.  Dit gebied werd in 1321 geannexeerd. Jan 

III vergunde toen aan 's-Hertogenbosch het bij 

de stad gelegen bos Euter te verkopen om de 

gelden daarvan ten goede te laten komen van de 

versterking van de stadsveste. Het spreekt 

vanzelf dat de heer van Herlaar, Gerard van 

Horne daartegen in het geweer kwam.

Het conflict dat eruit ontstond leidde tot een 

arbitrage. Gerard van Horne bepaalde daarbij 

dat aan die van 's-Hertogenbosch zou worden 

verleend "alsele erde als hen Gheraet vander Aa 

ende Jan Dyckerssone bewisen ende bepelen 

sal in onsen lande van Harlaer": aan die van 's-

Hertogenbosch zou zoveel grond worden toege-

wezen als beide arbiters, Jan Dyckerssone van 

de zijde van de stad en Gerard van der Aa van 

de zijde van de heer van Herlaar, zouden bepa-
61 62len.   In 1323 deed Gerard van Horne afstand.  

Om hoeveel gebied het ging, wordt uit de over-

eenkomst niet duidelijk, maar het zal zeker zijn 

gegaan om Deuteren en wellicht een deel van de 

Vughterdijk. 

Geleidelijk kroop de vrijdom van 's-Hertogen-

bosch dichterbij. In 1374 werd het Vughtse Broek 
63gedeeld met de stad.  In 1394 werd de vrijdom 

van 's-Hertogenbosch nog naast de parochiën 

van Vught gesteld als hertogin Johanna het recht 
64op visserij in beide gemeenten vrij geeft.  

Vervolgens werd in 1419 de Vughterdijk binnen 
65de vrijdom van de stad gebracht.  In 1446 werd 

nog gesteld dat de Langdonk bij de Caluwenberg 

is gelegen in den lande van Herlaar, maar in 

1465 lag die zelfde Caluwenberg “in de vrijdom 
66van de stad, achter het slot van Herlaar”.  Zo 

werd Vught geleidelijk onder de vrijdom gebracht 

en werd de invloed van de heren van Herlaar in 

Vught geringer.

Een paar factoren hebben daar aan bij gedra-

gen. In de eerste plaats is dat het feit dat de Van 

Herlaars elders nieuw bezit verwierven en hun 
Boeren aan de oogst. Uit het Luttrell-psalter, ca 1340. 
Br Museum ms 42130 fol 173.
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1. M van Asseldonk meent dat de abdij rond 1100 in een ander gebied, in Peelland, nog een voogd (Arnold van Rode) 
aanstelde. In: 's-Hertogs tienduizend bunders, hfdst 5. 
2. J Verbesselt: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Vilvoorde, in Eigen Schoon en De Brabander, 1950, pag 7 e.v . 
Behalve Herlaar en Ginderachter, welke laatste naam we bij het bezit van de Van Herlaars in Waalre tegen komen, lag in 
Vilvoorde nog een hof “Stratum”.
3. Uit welk jaar de oudste vermelding van een Van Herlaar is. P Doppler: Verzameling van charters en bescheiden van Sint 
Servaas te Maastricht, 1930, pag 30. Verdere literatuur over het geslacht: Verdonk: De herkomst van de heren van Herlaar in 
Brabantse Leeuw, jrg 49, pag 133. AJ Bijsterveld e.a.: Het herengoed van Waalre, De Heren, het Kasteel en de Loondermolen 
ca 1300-1940, pag 17 en 38.
4.Als het doel van de abdij was dat inkomen in stand werd gehouden, houdt dat niet automatisch in dat zij vasthield aan bezit. 
Instandhouden van inkomen leidt bij een overvloed van beschikbare gronden niet automatisch tot de noodzaak van 
vermogensvorming. Vroegmiddeleeuwse rechtsopvattingen daarover zouden wel eens kunnen verschillen van 
laatmiddeleeuwse. Min of meer recente studies over de verhouding tussen inkomen en vermogen zijn mij niet bekend. Het is de 
vraag of de term “usurpatie” die in dit verband wel wordt gebruikt, op z'n plaats is. Vergelijk: AJ Bijsterveld: Het domein van de 
abdij van Echternach in Waalre en Valkenswaard. Ontwikkeling en Beheer ca 1100-1400.
5. Bijvoorbeeld A Kappelhof: Vught in de Middeleeuwen (900-1300). Het raadsel van de twee kerken. In: Vughts Vanouds. 
Vughtse Historische Reeks.
6. Klaversma: De heren van Vught in Campinia, okt 1977. Kappelhof: Vught in de Middeleeuwen, Lijten: De heren van Oirschot, 
Van Asseldonk: 's Hertogs tienduizend bunders. De laatste drie auteurs steunen op Klaversma, doch zijn benadering is niet 
geheel correct. Datzelfde geldt voor het verband dat hij legt tussen Oirschot en Vught.
7. In 1767 geeft de Nassause Domeinraad enkele landerijen in erfpacht, waarvan vermoed kan worden dat zij tot dit gebied 
hebben behoord, hoewel westelijk georiënteerd. Het betreft de Lunense Kamp en de Deelen bij 't Wild en de Beemden en de 
Oude Dijk, juist ten noorden van Rosmalen. Archieven Nassause Domeinraad 1581-1811, nr 9330.
8. U. Arnold: De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. In Crux et Arma, 1997, 
pag 182. Gillis Berthout was na het ophouden van zijn huwelijk omstreeks 1227-1228 in de Orde gekomen. Genoemde titel 
werd gebruikt in 1234.
9. HPH Camps: Oorkondenboek van Noord Brabant (ONB) pag 151 en pag 299. Lieshout ligt in Peelland en niet in het Kwartier 
van de Kempen. Toch wordt in Camps ONB pag 323 uitdrukkelijk gesteld: "Lisholt in Campinna".
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focus niet primair meer op Herlaar hadden. 

Verder is het  gebied tijdelijk in twee delen, Vught 

en Tede, gesplitst geweest, waardoor er binnen 

Herlaar zelf gedeelde aandacht ontstond. Toen 

tenslotte Herlaar door Gerard van Loon, die was 

gehuwd met Aleit van Herlaar, over werd gedra-

gen aan zijn verwant Gerard van Horne, werd 

Herlaar opgenomen in een ander verband onder 

een heer met geheel andere interessen en 

belangen dan de Van Herlaars.

Ik merkte al op dat het merkwaardig is dat bij 

het vestigen van de halfheerlijkheden niets van 

de oorspronkelijke bezitters, dat wil zeggen van 

de abdij van Echternach, te vernemen. Maar dat 

is waarschijnlijk een stukje van de nieuwe reali-

teit: het is de vraag wat het voogdschap en het 

bezit van de abdij rond 1300 hier nog betekende. 

De indruk bestaat dat het in de praktijk erop 

neerkwam dat oorspronkelijke gebiedsrechten 

niet meer werden herkend en dientengevolge 

niet meer erkend en dat slechts de cijnsopbreng-

sten van de abdij moesten worden gegaran-

deerd. De abdij is zich na de inmenging van de 

hertog van andere functionarissen dan een 

voogd gaan bedienen. We zien tot het begin van 

de tachtiger jaren de abt zelf nog optreden, in 

1266 zelfs nog onder toezicht van Bossche 

schepenen. Na die periode is nog sprake van 

een proost en in de veertiende eeuw nog slechts 

van een cijnsophaler. De vraag nu wie het moge-

lijk maakte - vanuit welke bevoegdheid en op 

welke titel - om omstreeks 1380 in Esch een 

stukje vlasindustrie op te bouwen, waarover 

nieuwe cijns werd afgedragen aan de abdij, valt 

niet te beantwoorden, maar toont wel aan dat de 

abdij nog lang haar belang ten aanzien van haar 
67bezittingen actief heeft trachten te behartigen.

Voorlopige conclusie

Ik meen opnieuw de aanwijzingen te hebben 

laten zien waaruit blijkt dat de Van Herlaars in 

Vught het gebied beheersten rondom de enclave 

van de voormalige uithof van de Utrechtse Sint 

Paulusabdij, zoals die in het begin van de der-

tiende eeuw in hoge mate zelfstandig werd 

beheerd door Boudewijn van Vught. 

Boudewijn van Vught en Dirk van Herlaar 

hebben elkaar weten te vinden in een ideaal dat 

door aansluiting of opname in de Duitse Orde 

werd geëffectueerd. Inzake goederen die de 

Duitse Orde te Meerwijk en Hedikhuizen waren 

geschonken trad Boudewijn eigenmachtig op en 

dat was niet onomstreden. Na het vertrek van 

Boudewijn kregen de Van Herlaars echter niet de 

kans om het bestuur in Vught over te nemen, 

omdat de hertog hen in 1232 al de pas had 

afgesneden. Een poging om bij de Van Herlaars 

ook tweeherigheid af te dwingen, slaagde in hun 

gebied maar zeer ten dele, maar de druk bleef. 

Geleidelijkaan bleken ook de Van Herlaars in 

Vught terrein prijs te hebben moeten geven. Op 

welke wijze zij in dit proces hebben gestaan 

hoop ik in de laatste bijdrage uiteen te kunnen 

zetten.

10. Niet de genoemde Boudewijn, in 1199 “vroeger heer van Lieshout” want deze zou een premonstratenzer convent in 
Lieshout hebben gesticht en daar zijn ingetreden. F Prims, Campinia Sacra, De OLV Abdij der Norbertijnen te Postel, pag 34. 
Eerder kan gedacht worden aan een gelijknamige kleinzoon van deze ridder, en zou Agnes, Boudewijns moeder, een dochter 
van Boudewijn van Lieshout kunnen zijn geweest.
11.Daniël van Oirschot komt na 1284 voor in Kleefse oorkonden, zie Klaversma, pag 105. Zie ook M.Spierings: Wouter van 
Oirschot in Campinia 1977, pag 45.
12. U Arnold: De leden van de Duitse Orde in Ridders en Priesters, Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest Europa, 1992, pag 
39 ev
13. HM Brokken, Inventaris van de DO in Gemert, pag IV.
14.Camps, ONB pag 880 (1306) en 706 (1299). "Carucas" opgevat als "caro-casa", letterlijk "vleeshuis". Camps noemt de beide 
pachters broers, maar zij zijn uit verschillende plaatsen afkomstig (Leuven en Mechelen); de gebruikelijke aanduiding voor 
leden van de Duitse Orde is "frater". Camps ONB pag 879 en pag 706. E. van Ermen: De vestiging van de Duitse Orde in 
Brabant. In Miscallanea Baliviae de Juncis, 1995, pag 33. F Smulders: Sprokkels, in De Kleine Meijerij 1953/1954 no 7. In een 
akte van 1309 komt een huis voor gelegen bij St Oedenrode  dat "teutonice Vrilenbrake" is genaamd. In dezelfde akte is ook 
sprake van een "scot (scutten) theutonice", een heffing van de Orde. Camps ONB pag 968/969.
15. J Mertens: Van page tot landcommandeur, 1998, pag 23. Een uitzondering was bv Gerard Ledersack van Printhagen als 
commandeur in Münster. Hij was wel gehuwd: zijn zoon Antoon werd in 1232 commandeur van de nieuwe vestiging van de 
Duitse Orde in Utrecht. U Arnold: De leden van de Duitse Orde, pag 39 ev
16. In de literatuur wordt gesteld dat Boudewijn van Vught wel gehuwd was. Zijn vrouw zou Margarethe hebben geheten. Dit 
gegeven berust echter op een verkeerde lezing door Klaversma. Zie: De heren van Vught en Oirschot, pag 47. De betreffende 
akte van 1250 heeft als getuigen Johannis de Husden et uxoris mee, domine Margarete. Margarete is dus de vrouw van 
Johannes van Heusden, hetgeen ook af te leiden is uit OHZ nr 66, waar Jan van Heusden een transactie laat uitvoeren op de 
geboortedag van Margarete.
17. Van Asseldonk, 's-Hertogs, Sint-Michielsgestel, nr 42,43.  Het register dateert van 1340, er moet vervolgens drie generaties 
worden teruggerekend.
18.Het in Vught gelegen "Ouwerkerk" intrigeert. Ook in Sint Michielsgestel en bijvoorbeeld (Kerk)driel komen soortgelijke namen 
tegen: respectievelijk Overkerk en Ovenderp. Deze niet aan een heilige en dus ongewijde overkerken staan op enige afstand 
van een gewijde kerk en buiten de bebouwde dorpskom. Ik vermoed dat het door de kerk beheerde pesthuizen zijn of iets 
dergelijks.
19. U. Arnold: De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. In Crux et Arma, 1997, 
pag 187. De term wordt in de periode 1216-1229 in de Duitse en Brabantse tak gebruikt. Magister, preceptor en commendator 
stonden qua rang ongeveer gelijk, en werkten bovenlocaal.
20. Asseldonk, 's-Hertogs tienduizend bunders, Vught, nr 153 en nr 16. In 1498 is sprake van een Godshuis van de Kartuizers. 
Onduidelijk is of daar het hospitaal mee bedoeld is. Van Rooij: Oud Archief GZG R1747a.
21. E Lavigne: Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1988, pag 42. Overigens bestaat er ook nabij Maaseijk een Vucht; voor de 
“villa” Vucht komt mijns inziens toch wel ons Vught het meest in aanmerking.
 22.Albertus en Henricus Sceneken (Van Asseldonk, Vught nr 54, 68, 98 Celonis Sceenkens nr 116, 121, vgl Celone van 
Deventer nr 163). “Cena” is “maaltijd”, zodat hij provisor van de tafel van de H. Geest kan zijn geweest. Hendrik Sceneken 
wordt "magister ecclesie" genoemd. De voornaam kan zijn afgeleid van Cenobe=kloosterling. De Cnodes komen voor in 's-
Hertogenbosch en Vught. 
23. Het Oude Maasje was de grens tussen de bisdommen Utrecht en Luik. Altena en het nieuwe Heusden lagen zodoende in 
het bisdom Utrecht en Hedikhuizen in het bisdom Luik. De afdamming van de Oude Maas vond plaats omstreeks 1277. In 1288 
werd het bedijkt. H van Dijk, De abdij Berne en haar materiële betekenis, in Bernensia XIV, pag 11).
24. Zij werden in 1339 geruild tegen Tiel, Zandwijk en Heerewaarden, bezit van de hertog van Brabant.
25.Mertens, Van page tot landcommandeur, pag 56.
26HPH Camps ONB pag 347. De overeenkomst spreekt voor Meerwijk over allodiaal bezit. De overdracht in 1257 vond plaats 
in 's-Hertogenbosch tegenover leden van de Hertogelijke Raad, aangevuld met domino Conzone, denkelijk een Lombardische 
financier en domino Willelmo Cnode, als plaatselijk bekende heer, die door Mechelien Spierings in verband wordt gebracht met 
Willem van den Bossche (Boschboombladeren, jan 79).
27.LP van den Bergh: Oorkondenboek van Holland en Zeeland (OHZ), nr 66, pag 34/35.
28.In Vught lag achter het pand Taalstraat 64 een weiland dat Gansoyen heette. T. van Rossum: Het Kartuizerklooster te Vught. 
Vughtse Historische Reeks 2005, pag 11. De akte staat in: in Bergh, OHZ nr 111.
 29.Van Bavel: Regesten Berne nr 67. Ook in LP van de Bergh: Oorkonden, nr 200. De goederen werden (vroeger) in leen 
verkregen van Boudewijn van Vught, maar behoorden nu aan de abdij.
30. GM van der Velden: Het patronaatsrecht over Bokhoven. Een proces te Brussel 1769-1770. Tilburg 1978.
31. Van Bavel, Regesten Abdij van Berne, nrs 52, 53, 56, 58 en 66. en HPH Camps: ONB pag 387.
32. Men zou verwachten dat bij Boudewijns vertrek uit Vught rond 1250, ook door zijn opvolger leenverhef over 
Meerwijk/Nuland zou zijn gedaan, maar dat is ons feitelijk onbekend.
33. Gerard van Tienen was in 1290 rector van de kerk van Zonderwijk. F Prims, Campinia Sacra, pag 32.
34. Regest 87 in Drossaers: Archief Nassouwse Domeinraad. Het feit dat deze acte in dit archief is opgenomen is een extra 
bewijs dat de Molengraaf in Nuland/Meerwijk gesitueerd was.
35. Zoals ook elders blijkt lagen bezittingen vaak aan beide zijden van de rivier. Driel wordt genoemd in het cijnsboek van 
Echternach, welk “Thrile” vaak, mijns inziens onterecht, voor Kerkdriel wordt gehouden. Er is verder nog iets opmerkelijks: 
volgens het Chronicon de Beke, was bisschop Bernold, vermoedelijk een Zuid-Duitser, aanvankelijk pastoor in Oosterbeek, 
waar hij ook de tienden bezat (zie CJC Broer, Uniek in de stad, 2000, pag 124). Juist doordat Oosterbeek zo uitdrukkelijk 
gekoppeld is aan Vught, ontstaat het vermoeden dat Bernold abt, prior of proost van het Vughtse convent is geweest. Ik wijs ook 
nog even op de Machutusverering, zoals in deel 1 is besproken. Bernold was bisschop van Utrecht van 1027 tot 1054. De 
Vughtse uithof was waarschijnlijk dus niet zo onbelangrijk. Behalve deze constatering is ook van belang op te merken dat deze 
goederen niet door Boudewijn werden ingebracht, hetgeen het vermoeden van zijn proostschap alleen maar versterkt.
36. CJC Broer: Uniek in de stad, pag 174.
37. De tol werd waarschijnlijk op méér plaatsen in Vught geheven. Dat gebeurde ook in Loon op Zand zo. Zie Van Asseldonk: 
De Tol van Venloon. In Brabants Historisch Jaarboek, 2005-2006.
38. J de Kort: De twee kerken van Vught, in De Kleine Meijerij, 1953, afl 3-5, pag 55.
39. J Verbesselt: Brussel, het ontstaan van de Sint-Michielsparochie. In: Het Parochiewezen in Brabant, dl XVIII.
40. HJM van Rooij, Het Oud Archief van het Groot Ziekengasthuis, R 981.
41. Uit de kaart van het 18e eeuwse conflict rondom de tienden (zie deel 1 van deze bijdrage) blijkt dat Maurick buiten het 
gebied van de oude tiend viel, hoewel M Spierings (Blokhuis, In en om de vrijdom, pag 45) in een Vughtse akte heeft gevonden 
dat Maurick binnen de parochie van St Petrus viel. Als deze waarneming klopt, hetgeen verder uitgezocht moet worden, zou ik 
de verlegging van de parochiegrens in 1301 dateren, waarover verderop meer. Het mottekasteel dat Bas Aarts ter plekke van 
Maurick veronderstelt berust op een verkeerde voorstelling van de functie van de Van Vughts en is speculatief. B. Aarts: 
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1. M van Asseldonk meent dat de abdij rond 1100 in een ander gebied, in Peelland, nog een voogd (Arnold van Rode) 
aanstelde. In: 's-Hertogs tienduizend bunders, hfdst 5. 
2. J Verbesselt: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Vilvoorde, in Eigen Schoon en De Brabander, 1950, pag 7 e.v . 
Behalve Herlaar en Ginderachter, welke laatste naam we bij het bezit van de Van Herlaars in Waalre tegen komen, lag in 
Vilvoorde nog een hof “Stratum”.
3. Uit welk jaar de oudste vermelding van een Van Herlaar is. P Doppler: Verzameling van charters en bescheiden van Sint 
Servaas te Maastricht, 1930, pag 30. Verdere literatuur over het geslacht: Verdonk: De herkomst van de heren van Herlaar in 
Brabantse Leeuw, jrg 49, pag 133. AJ Bijsterveld e.a.: Het herengoed van Waalre, De Heren, het Kasteel en de Loondermolen 
ca 1300-1940, pag 17 en 38.
4.Als het doel van de abdij was dat inkomen in stand werd gehouden, houdt dat niet automatisch in dat zij vasthield aan bezit. 
Instandhouden van inkomen leidt bij een overvloed van beschikbare gronden niet automatisch tot de noodzaak van 
vermogensvorming. Vroegmiddeleeuwse rechtsopvattingen daarover zouden wel eens kunnen verschillen van 
laatmiddeleeuwse. Min of meer recente studies over de verhouding tussen inkomen en vermogen zijn mij niet bekend. Het is de 
vraag of de term “usurpatie” die in dit verband wel wordt gebruikt, op z'n plaats is. Vergelijk: AJ Bijsterveld: Het domein van de 
abdij van Echternach in Waalre en Valkenswaard. Ontwikkeling en Beheer ca 1100-1400.
5. Bijvoorbeeld A Kappelhof: Vught in de Middeleeuwen (900-1300). Het raadsel van de twee kerken. In: Vughts Vanouds. 
Vughtse Historische Reeks.
6. Klaversma: De heren van Vught in Campinia, okt 1977. Kappelhof: Vught in de Middeleeuwen, Lijten: De heren van Oirschot, 
Van Asseldonk: 's Hertogs tienduizend bunders. De laatste drie auteurs steunen op Klaversma, doch zijn benadering is niet 
geheel correct. Datzelfde geldt voor het verband dat hij legt tussen Oirschot en Vught.
7. In 1767 geeft de Nassause Domeinraad enkele landerijen in erfpacht, waarvan vermoed kan worden dat zij tot dit gebied 
hebben behoord, hoewel westelijk georiënteerd. Het betreft de Lunense Kamp en de Deelen bij 't Wild en de Beemden en de 
Oude Dijk, juist ten noorden van Rosmalen. Archieven Nassause Domeinraad 1581-1811, nr 9330.
8. U. Arnold: De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. In Crux et Arma, 1997, 
pag 182. Gillis Berthout was na het ophouden van zijn huwelijk omstreeks 1227-1228 in de Orde gekomen. Genoemde titel 
werd gebruikt in 1234.
9. HPH Camps: Oorkondenboek van Noord Brabant (ONB) pag 151 en pag 299. Lieshout ligt in Peelland en niet in het Kwartier 
van de Kempen. Toch wordt in Camps ONB pag 323 uitdrukkelijk gesteld: "Lisholt in Campinna".
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focus niet primair meer op Herlaar hadden. 

Verder is het  gebied tijdelijk in twee delen, Vught 

en Tede, gesplitst geweest, waardoor er binnen 

Herlaar zelf gedeelde aandacht ontstond. Toen 

tenslotte Herlaar door Gerard van Loon, die was 

gehuwd met Aleit van Herlaar, over werd gedra-

gen aan zijn verwant Gerard van Horne, werd 

Herlaar opgenomen in een ander verband onder 

een heer met geheel andere interessen en 

belangen dan de Van Herlaars.

Ik merkte al op dat het merkwaardig is dat bij 

het vestigen van de halfheerlijkheden niets van 

de oorspronkelijke bezitters, dat wil zeggen van 

de abdij van Echternach, te vernemen. Maar dat 

is waarschijnlijk een stukje van de nieuwe reali-

teit: het is de vraag wat het voogdschap en het 

bezit van de abdij rond 1300 hier nog betekende. 

De indruk bestaat dat het in de praktijk erop 

neerkwam dat oorspronkelijke gebiedsrechten 

niet meer werden herkend en dientengevolge 

niet meer erkend en dat slechts de cijnsopbreng-

sten van de abdij moesten worden gegaran-

deerd. De abdij is zich na de inmenging van de 

hertog van andere functionarissen dan een 

voogd gaan bedienen. We zien tot het begin van 

de tachtiger jaren de abt zelf nog optreden, in 

1266 zelfs nog onder toezicht van Bossche 

schepenen. Na die periode is nog sprake van 

een proost en in de veertiende eeuw nog slechts 

van een cijnsophaler. De vraag nu wie het moge-

lijk maakte - vanuit welke bevoegdheid en op 

welke titel - om omstreeks 1380 in Esch een 

stukje vlasindustrie op te bouwen, waarover 

nieuwe cijns werd afgedragen aan de abdij, valt 

niet te beantwoorden, maar toont wel aan dat de 

abdij nog lang haar belang ten aanzien van haar 
67bezittingen actief heeft trachten te behartigen.

Voorlopige conclusie

Ik meen opnieuw de aanwijzingen te hebben 

laten zien waaruit blijkt dat de Van Herlaars in 

Vught het gebied beheersten rondom de enclave 

van de voormalige uithof van de Utrechtse Sint 

Paulusabdij, zoals die in het begin van de der-

tiende eeuw in hoge mate zelfstandig werd 

beheerd door Boudewijn van Vught. 

Boudewijn van Vught en Dirk van Herlaar 

hebben elkaar weten te vinden in een ideaal dat 

door aansluiting of opname in de Duitse Orde 

werd geëffectueerd. Inzake goederen die de 

Duitse Orde te Meerwijk en Hedikhuizen waren 

geschonken trad Boudewijn eigenmachtig op en 

dat was niet onomstreden. Na het vertrek van 

Boudewijn kregen de Van Herlaars echter niet de 

kans om het bestuur in Vught over te nemen, 

omdat de hertog hen in 1232 al de pas had 

afgesneden. Een poging om bij de Van Herlaars 

ook tweeherigheid af te dwingen, slaagde in hun 

gebied maar zeer ten dele, maar de druk bleef. 

Geleidelijkaan bleken ook de Van Herlaars in 

Vught terrein prijs te hebben moeten geven. Op 

welke wijze zij in dit proces hebben gestaan 

hoop ik in de laatste bijdrage uiteen te kunnen 

zetten.

10. Niet de genoemde Boudewijn, in 1199 “vroeger heer van Lieshout” want deze zou een premonstratenzer convent in 
Lieshout hebben gesticht en daar zijn ingetreden. F Prims, Campinia Sacra, De OLV Abdij der Norbertijnen te Postel, pag 34. 
Eerder kan gedacht worden aan een gelijknamige kleinzoon van deze ridder, en zou Agnes, Boudewijns moeder, een dochter 
van Boudewijn van Lieshout kunnen zijn geweest.
11.Daniël van Oirschot komt na 1284 voor in Kleefse oorkonden, zie Klaversma, pag 105. Zie ook M.Spierings: Wouter van 
Oirschot in Campinia 1977, pag 45.
12. U Arnold: De leden van de Duitse Orde in Ridders en Priesters, Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest Europa, 1992, pag 
39 ev
13. HM Brokken, Inventaris van de DO in Gemert, pag IV.
14.Camps, ONB pag 880 (1306) en 706 (1299). "Carucas" opgevat als "caro-casa", letterlijk "vleeshuis". Camps noemt de beide 
pachters broers, maar zij zijn uit verschillende plaatsen afkomstig (Leuven en Mechelen); de gebruikelijke aanduiding voor 
leden van de Duitse Orde is "frater". Camps ONB pag 879 en pag 706. E. van Ermen: De vestiging van de Duitse Orde in 
Brabant. In Miscallanea Baliviae de Juncis, 1995, pag 33. F Smulders: Sprokkels, in De Kleine Meijerij 1953/1954 no 7. In een 
akte van 1309 komt een huis voor gelegen bij St Oedenrode  dat "teutonice Vrilenbrake" is genaamd. In dezelfde akte is ook 
sprake van een "scot (scutten) theutonice", een heffing van de Orde. Camps ONB pag 968/969.
15. J Mertens: Van page tot landcommandeur, 1998, pag 23. Een uitzondering was bv Gerard Ledersack van Printhagen als 
commandeur in Münster. Hij was wel gehuwd: zijn zoon Antoon werd in 1232 commandeur van de nieuwe vestiging van de 
Duitse Orde in Utrecht. U Arnold: De leden van de Duitse Orde, pag 39 ev
16. In de literatuur wordt gesteld dat Boudewijn van Vught wel gehuwd was. Zijn vrouw zou Margarethe hebben geheten. Dit 
gegeven berust echter op een verkeerde lezing door Klaversma. Zie: De heren van Vught en Oirschot, pag 47. De betreffende 
akte van 1250 heeft als getuigen Johannis de Husden et uxoris mee, domine Margarete. Margarete is dus de vrouw van 
Johannes van Heusden, hetgeen ook af te leiden is uit OHZ nr 66, waar Jan van Heusden een transactie laat uitvoeren op de 
geboortedag van Margarete.
17. Van Asseldonk, 's-Hertogs, Sint-Michielsgestel, nr 42,43.  Het register dateert van 1340, er moet vervolgens drie generaties 
worden teruggerekend.
18.Het in Vught gelegen "Ouwerkerk" intrigeert. Ook in Sint Michielsgestel en bijvoorbeeld (Kerk)driel komen soortgelijke namen 
tegen: respectievelijk Overkerk en Ovenderp. Deze niet aan een heilige en dus ongewijde overkerken staan op enige afstand 
van een gewijde kerk en buiten de bebouwde dorpskom. Ik vermoed dat het door de kerk beheerde pesthuizen zijn of iets 
dergelijks.
19. U. Arnold: De Duitse Orde in de partes inferiores. Ontwikkelingsstructuren en onderzoeksproblemen. In Crux et Arma, 1997, 
pag 187. De term wordt in de periode 1216-1229 in de Duitse en Brabantse tak gebruikt. Magister, preceptor en commendator 
stonden qua rang ongeveer gelijk, en werkten bovenlocaal.
20. Asseldonk, 's-Hertogs tienduizend bunders, Vught, nr 153 en nr 16. In 1498 is sprake van een Godshuis van de Kartuizers. 
Onduidelijk is of daar het hospitaal mee bedoeld is. Van Rooij: Oud Archief GZG R1747a.
21. E Lavigne: Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1988, pag 42. Overigens bestaat er ook nabij Maaseijk een Vucht; voor de 
“villa” Vucht komt mijns inziens toch wel ons Vught het meest in aanmerking.
 22.Albertus en Henricus Sceneken (Van Asseldonk, Vught nr 54, 68, 98 Celonis Sceenkens nr 116, 121, vgl Celone van 
Deventer nr 163). “Cena” is “maaltijd”, zodat hij provisor van de tafel van de H. Geest kan zijn geweest. Hendrik Sceneken 
wordt "magister ecclesie" genoemd. De voornaam kan zijn afgeleid van Cenobe=kloosterling. De Cnodes komen voor in 's-
Hertogenbosch en Vught. 
23. Het Oude Maasje was de grens tussen de bisdommen Utrecht en Luik. Altena en het nieuwe Heusden lagen zodoende in 
het bisdom Utrecht en Hedikhuizen in het bisdom Luik. De afdamming van de Oude Maas vond plaats omstreeks 1277. In 1288 
werd het bedijkt. H van Dijk, De abdij Berne en haar materiële betekenis, in Bernensia XIV, pag 11).
24. Zij werden in 1339 geruild tegen Tiel, Zandwijk en Heerewaarden, bezit van de hertog van Brabant.
25.Mertens, Van page tot landcommandeur, pag 56.
26HPH Camps ONB pag 347. De overeenkomst spreekt voor Meerwijk over allodiaal bezit. De overdracht in 1257 vond plaats 
in 's-Hertogenbosch tegenover leden van de Hertogelijke Raad, aangevuld met domino Conzone, denkelijk een Lombardische 
financier en domino Willelmo Cnode, als plaatselijk bekende heer, die door Mechelien Spierings in verband wordt gebracht met 
Willem van den Bossche (Boschboombladeren, jan 79).
27.LP van den Bergh: Oorkondenboek van Holland en Zeeland (OHZ), nr 66, pag 34/35.
28.In Vught lag achter het pand Taalstraat 64 een weiland dat Gansoyen heette. T. van Rossum: Het Kartuizerklooster te Vught. 
Vughtse Historische Reeks 2005, pag 11. De akte staat in: in Bergh, OHZ nr 111.
 29.Van Bavel: Regesten Berne nr 67. Ook in LP van de Bergh: Oorkonden, nr 200. De goederen werden (vroeger) in leen 
verkregen van Boudewijn van Vught, maar behoorden nu aan de abdij.
30. GM van der Velden: Het patronaatsrecht over Bokhoven. Een proces te Brussel 1769-1770. Tilburg 1978.
31. Van Bavel, Regesten Abdij van Berne, nrs 52, 53, 56, 58 en 66. en HPH Camps: ONB pag 387.
32. Men zou verwachten dat bij Boudewijns vertrek uit Vught rond 1250, ook door zijn opvolger leenverhef over 
Meerwijk/Nuland zou zijn gedaan, maar dat is ons feitelijk onbekend.
33. Gerard van Tienen was in 1290 rector van de kerk van Zonderwijk. F Prims, Campinia Sacra, pag 32.
34. Regest 87 in Drossaers: Archief Nassouwse Domeinraad. Het feit dat deze acte in dit archief is opgenomen is een extra 
bewijs dat de Molengraaf in Nuland/Meerwijk gesitueerd was.
35. Zoals ook elders blijkt lagen bezittingen vaak aan beide zijden van de rivier. Driel wordt genoemd in het cijnsboek van 
Echternach, welk “Thrile” vaak, mijns inziens onterecht, voor Kerkdriel wordt gehouden. Er is verder nog iets opmerkelijks: 
volgens het Chronicon de Beke, was bisschop Bernold, vermoedelijk een Zuid-Duitser, aanvankelijk pastoor in Oosterbeek, 
waar hij ook de tienden bezat (zie CJC Broer, Uniek in de stad, 2000, pag 124). Juist doordat Oosterbeek zo uitdrukkelijk 
gekoppeld is aan Vught, ontstaat het vermoeden dat Bernold abt, prior of proost van het Vughtse convent is geweest. Ik wijs ook 
nog even op de Machutusverering, zoals in deel 1 is besproken. Bernold was bisschop van Utrecht van 1027 tot 1054. De 
Vughtse uithof was waarschijnlijk dus niet zo onbelangrijk. Behalve deze constatering is ook van belang op te merken dat deze 
goederen niet door Boudewijn werden ingebracht, hetgeen het vermoeden van zijn proostschap alleen maar versterkt.
36. CJC Broer: Uniek in de stad, pag 174.
37. De tol werd waarschijnlijk op méér plaatsen in Vught geheven. Dat gebeurde ook in Loon op Zand zo. Zie Van Asseldonk: 
De Tol van Venloon. In Brabants Historisch Jaarboek, 2005-2006.
38. J de Kort: De twee kerken van Vught, in De Kleine Meijerij, 1953, afl 3-5, pag 55.
39. J Verbesselt: Brussel, het ontstaan van de Sint-Michielsparochie. In: Het Parochiewezen in Brabant, dl XVIII.
40. HJM van Rooij, Het Oud Archief van het Groot Ziekengasthuis, R 981.
41. Uit de kaart van het 18e eeuwse conflict rondom de tienden (zie deel 1 van deze bijdrage) blijkt dat Maurick buiten het 
gebied van de oude tiend viel, hoewel M Spierings (Blokhuis, In en om de vrijdom, pag 45) in een Vughtse akte heeft gevonden 
dat Maurick binnen de parochie van St Petrus viel. Als deze waarneming klopt, hetgeen verder uitgezocht moet worden, zou ik 
de verlegging van de parochiegrens in 1301 dateren, waarover verderop meer. Het mottekasteel dat Bas Aarts ter plekke van 
Maurick veronderstelt berust op een verkeerde voorstelling van de functie van de Van Vughts en is speculatief. B. Aarts: 
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Maurick en de Vughtse middeleeuwen. In: Vught Onvoltooid Verleden, 2003. Dezelfde vergissing begaat A Kappelhof in Vught 
in de middeleeuwen, pag 28. Er moet wel een “berg” in Vught zijn geweest, want daar verwijst het toponiem Caluwenberg (een 
collenberg) naar. 
42. A Kappelhof: Vught in de middeleeuwen, pag 28. Zie ook de minuutkaart van Vught (BHIC, 1832). De herkomst van deze 
vreemde naam laat zich alleen uit het Latijn verklaren: "putor" betekent "rotting", " stank", hetgeen een locatie doet vermoeden 
waar het vlas werd gerot. Vergelijk elders 't Reut, het Rot, de Rode. Zie voor de verkoop van 1381: F Smulders: Pusenhout in 
Vught. In De Kleine Meijerij, 1954/55 no 1.
43. Rode is immers, zie Frenken, Documenten, pag 103, altijd een hertogsdorp gebleven en is nooit als een heerlijkheid in leen 
uitgegeven.
44. JAM Mol: Vechten of verplegen, Ontstaan en begintijd van het huis en de balije Utrecht, 1997. In Crux et Arma, pag 201. Zie 
ook De Geer, Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde dl 1, pag 246 en Oorkondenboek Sticht Utrecht II, nr 840.
45. De tweeherigheid werd vóór 1246 gevestigd omdat in dat jaar reeds de hertog en de heer van Herlaar de prebenden bij 
toerbeurt vergeven. HPH Camps, ONB, pag 296. In Gemert gebeurde dat vóór 1249. De rechten worden meer specifiek 
opgesomd in RM Peeters: Inventaris van het archief van de Heerlijkheid Hilvarenbeek ca 1662 - 1929.
46. HPH Camps, ONB, pag 488 en 545. J.Th.M. Melsen: Iets over de halve heerlijkheden Oirschot en Hilvarenbeek, in: 
Hildewaren Beke,1981, pag 15. 
47. HPH Camps, pag 418. Bekend is dat de Brabantse hertog zich in het algemeen weinig heeft ingespannen voor de Duitse 
Orde. Zie AJ Bijsterveld, Het kerkelijk leven, in: Geschiedenis van Brabant, van hertogdom tot heden, pag 86.
48. Mathilde van Dendermonde was de schoonmoeder van Egidius Berthout. Van Ermen: De vestiging van de Duitse Orde in 
Brabant, pag 52.
49. Zie H Buijks: Van den Grave aff totter Diezen toe. 1307-1996, pag 23-25.
50. Enklaar, Gemeene gronden, pag 129
51. HPH Camps ONB pag 562, Enklaar, Gemeene gronden, pag 188, Sassen, Inventaris nr 13.
52. Enklaar, Gemeene gronden: Omgeving ´s-Hertogenbosch: Berlicum, Middelrode, Rosmalen, Nuland en Hintham), Helmond 
en omgeving (Mierlo (Dorpgoor), Nuenen en Gerwen, Rixtel, Erp), en Esch. De tweede tranche ving aan in 1307 en liep tot 
1312, de derde in 1326 tot 1334, de vierde in 1344, de vijfde in de periode 1350- 1358 en daarna nog enkele, waaronder in 
1367 Vught en in 1375 de Bodem van de Elde. Bij de uitgifte in Hilvarenbeek werd ook bedongen dat de abdij van Echternach 
een cijns zou houden. Van Bavel: Regesten, pag 25.
53. Enklaar: Gemeene gronden, pag 77.
54. C Krom en A Sassen: Oorkonden betreffende Helmond, pag 9 e.v.
55. HPH Camps ONB pag 738/739.
56. Wij kennen het verloop van die grens niet meer uit enig schriftelijk stuk, maar Landmeter Camp kende haar in 1754 wel. Hij 
gaf die grens aan op zijn Kaart Figuratief van de Heerlijkheid Vucht en Cromvoort. Aanwezig in het BHIC.
57. Pijnenburg, Vroegmiddelnederlands woordenboek geeft voor “calangieren”: opeisen of aanspraak maken. Ik vond verder in 
“Costumen Brabants jacht en Warandejacht” een citaat uit 1464: een herder werd toegestaan dat hij “dyen hont mach laeten 
loepen nae enen wolf sonder gecalangiert te syne”, zonder opdracht gekregen te hebben.
58. HPH Camps ONB pag 731 en 739. 
59. HJM Van Rooij, Inventaris GZG, R 10.
60. Daar had de Duitse Orde ook de oude tiend. A Kappelhof, Inventaris Duitse Orde, pag 9.
61. Inventaris van perkamenten, pag 12. Universiteit van Tilburg, TRE  31D2. Gerard van der Aa doet in 1337 weer een 
arbitrage, maar nu voor de Brabantse hertog. Het betreft dan de ruil van de zogeheten Heusdense bovendorpen tegen Tiel, 
Zandwijk en Heerewaarden. Nijhoff, Gedenkwaardigheden, dl I, nr 318.
62. Hermans: Analytische opgave van charters.
63. Van Rooij, Inventaris GZG R115, Sassen, pag 29 en 203
64. Van Rooij, Inventaris GZG R253 en I 3705
65. Van Rooij, Inventaris GZG R497 en R566
66. Van Rooij, Inventaris GZG R981, resp. R1303
67. R van Aart: Esch en Echternach, in de voetsporen van Ferdinant Smulders (nog te verschijnen)
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Maurick en de Vughtse middeleeuwen. In: Vught Onvoltooid Verleden, 2003. Dezelfde vergissing begaat A Kappelhof in Vught 
in de middeleeuwen, pag 28. Er moet wel een “berg” in Vught zijn geweest, want daar verwijst het toponiem Caluwenberg (een 
collenberg) naar. 
42. A Kappelhof: Vught in de middeleeuwen, pag 28. Zie ook de minuutkaart van Vught (BHIC, 1832). De herkomst van deze 
vreemde naam laat zich alleen uit het Latijn verklaren: "putor" betekent "rotting", " stank", hetgeen een locatie doet vermoeden 
waar het vlas werd gerot. Vergelijk elders 't Reut, het Rot, de Rode. Zie voor de verkoop van 1381: F Smulders: Pusenhout in 
Vught. In De Kleine Meijerij, 1954/55 no 1.
43. Rode is immers, zie Frenken, Documenten, pag 103, altijd een hertogsdorp gebleven en is nooit als een heerlijkheid in leen 
uitgegeven.
44. JAM Mol: Vechten of verplegen, Ontstaan en begintijd van het huis en de balije Utrecht, 1997. In Crux et Arma, pag 201. Zie 
ook De Geer, Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde dl 1, pag 246 en Oorkondenboek Sticht Utrecht II, nr 840.
45. De tweeherigheid werd vóór 1246 gevestigd omdat in dat jaar reeds de hertog en de heer van Herlaar de prebenden bij 
toerbeurt vergeven. HPH Camps, ONB, pag 296. In Gemert gebeurde dat vóór 1249. De rechten worden meer specifiek 
opgesomd in RM Peeters: Inventaris van het archief van de Heerlijkheid Hilvarenbeek ca 1662 - 1929.
46. HPH Camps, ONB, pag 488 en 545. J.Th.M. Melsen: Iets over de halve heerlijkheden Oirschot en Hilvarenbeek, in: 
Hildewaren Beke,1981, pag 15. 
47. HPH Camps, pag 418. Bekend is dat de Brabantse hertog zich in het algemeen weinig heeft ingespannen voor de Duitse 
Orde. Zie AJ Bijsterveld, Het kerkelijk leven, in: Geschiedenis van Brabant, van hertogdom tot heden, pag 86.
48. Mathilde van Dendermonde was de schoonmoeder van Egidius Berthout. Van Ermen: De vestiging van de Duitse Orde in 
Brabant, pag 52.
49. Zie H Buijks: Van den Grave aff totter Diezen toe. 1307-1996, pag 23-25.
50. Enklaar, Gemeene gronden, pag 129
51. HPH Camps ONB pag 562, Enklaar, Gemeene gronden, pag 188, Sassen, Inventaris nr 13.
52. Enklaar, Gemeene gronden: Omgeving ´s-Hertogenbosch: Berlicum, Middelrode, Rosmalen, Nuland en Hintham), Helmond 
en omgeving (Mierlo (Dorpgoor), Nuenen en Gerwen, Rixtel, Erp), en Esch. De tweede tranche ving aan in 1307 en liep tot 
1312, de derde in 1326 tot 1334, de vierde in 1344, de vijfde in de periode 1350- 1358 en daarna nog enkele, waaronder in 
1367 Vught en in 1375 de Bodem van de Elde. Bij de uitgifte in Hilvarenbeek werd ook bedongen dat de abdij van Echternach 
een cijns zou houden. Van Bavel: Regesten, pag 25.
53. Enklaar: Gemeene gronden, pag 77.
54. C Krom en A Sassen: Oorkonden betreffende Helmond, pag 9 e.v.
55. HPH Camps ONB pag 738/739.
56. Wij kennen het verloop van die grens niet meer uit enig schriftelijk stuk, maar Landmeter Camp kende haar in 1754 wel. Hij 
gaf die grens aan op zijn Kaart Figuratief van de Heerlijkheid Vucht en Cromvoort. Aanwezig in het BHIC.
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