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Inleiding 

[3] In 1213 noemt de hertog van Brabant vijf vrijheden die hij onlangs in het leven heeft geroepen 
(oppida libera, noemde hij die, que de novo feceramus): Arendonk, Herentals, Hoogstraten, Turnhout 
en Oisterwijk1. Deze nieuwe steden bevinden zich alle in hetzelfde geografische gebied, de Kempen, 
dat gewoonlijk wordt beschreven als een bijna verlaten en woeste landstreek. Dientengevolge heerst 
de mening dat de hertog deze vijf “bebouwingen" heeft gecreëerd om de bevolking te stimuleren de 
landbouw en de veeteelt in dit woeste en verlaten Kempenland tot ontwikkeling te brengen.  

In het kader van een doctoraalscriptie die gewijd was aan de plattelandsbevolking in het deel van 
Noord-Brabant waarin deze vrijheden waren gelegen, hebben wij proberen na te gaan hoeveel 
geloof men dient te hechten aan deze klassieke verklaring. Wij hebben ons onderzoek gericht op de 
nieuwe stad Oisterwijk en wel om een speciale reden. Volgens een charter, dat werd gepubliceerd in 
1845 door archivaris C. R. Hermans te ‘s-Hertogenbosch, zou hertog Hendrik I in 1230 aan de 
inwoners van Oisterwijk op hun verzoek dezelfde rechten en privileges hebben verleend als aan die 
van 's-Hertogenbosch met uitzondering van vrijstelling van het marktgeld op de Rijn dat de 
laatstgenoemden wel bezaten2. De historici uit Oisterwijk en de regio verwijzen, zonder uitzondering, 
naar dit document dat zelfs een voorname plaats inneemt onder de beste wetenschappelijke werken 
over het leven van Hendrik I, de ontwikkelingen van de vrijheden in het hertogdom en de verbreiding 
van het recht in 's-Hertogenbosch, in de Kempen en in Noord-Brabant.  

Maar in zijn geschiedenis van de regering van hertog Hendrik I, verschenen in 1908, beschouwde G. 
Smets, [4] deze akte als verdacht en verklaarde met groot voorbehoud de inhoud3 ervan te 
gebruiken. Evenwel, sinds het begin van de 20e eeuw bleven uitstekende mediëvisten het charter 
aanhalen alsof het nooit had blootgestaan aan enige verdenking. Een zeer nauwkeurige studie is dus 
nodig om de twijfels weg te nemen of te bevestigen, die al meer dan zestig jaar bestaan over de 
juistheid van deze akte; een kritische tekstbeschouwing is ondenkbaar zonder voorafgaande kennis 
van de eerste jaren van het bestaan van Oisterwijk.  

De oorsprong van het dorp is immers nog steeds niet duidelijk. De geschiedschrijving van Oisterwijk 
beperkt zich tot een geschrift, dat is opgesteld aan het begin van de 17e eeuw door Lambert van den 
Hoevel, secretaris van de vrijheid4, tot enkele rubrieken in het Aardrijkskundig Woordenboek der 

 
1  F. F. X. Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda, dl I, Utrecht, 1956, no 15, p. 10 

[verkort: Rechtsbronnen]. Tegenover deze nieuwe oppida libera, zet de hertog uitdrukkelijk een serie opida libera 
ab antiquo aedificata waarbij hij, naast Antwerpen en Leuven,’s-Hertogenbosch plaatst, gebouwd in zijn domein 
Orten op het eind van de 12e eeuw. De eerste vaststaande vermelding van ’s-Hertogenbosch dateert van 1196 
(nova civitas apud Silvam): H. Laurent, Actes et documents anciens concernant la Belgique conservés aux Archives de 
l’Etat à Venne, Brussel 1933, no 1, p. 1 en voor ’s-Hertogenbosch, P. Bonenfant, La fondation de “villes neuves” en 
Brabant au moyen âge, Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, dl 49, 1962, p. 153. Dat feit in 1213 
houdt de recente stichting in van Arendonk, Herentals, Hoogstraten, Oisterwijk en Turnhout. Voor deze plaatsen zie 
W. Steurs, Les franchises du duché de Brabant au moyen âge. Catalogue alphabétique et chronologique provisoire, 
Bulletin de la Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique, dl 25, 1973 [Catalogue].  

2  C. R. Hermans, Bijdragen tot de geschiedenis … der Provincie Noord-Brabant, dl 1, ’s-Hertogenbosch, 1845, p. 205-
206 [Bijdragen].  

3  G. Smets, Henri I, duc de Brabant, Brussel 1908, p. 327, n. 14.  

4  L. van den Hoevel, Deductie en declaratie ende beschreijvingen van den staat, conditie en geleegendigheijt der 
vreijheijt Oisterwijk, mitsgaders van eenige van de memerabelste en notabelste actiën en colamitatiën, gedeurende 
dezen voorleeden oorlogen binnen dezen vreijheijt geschiedt ende de ingezeetenen derselve overcomen, omme, 
agtervolgenhde beveele van henne hoogheeden, aan de eerwaerde heeren en mannen Jan van Grameij, licentiaat in 
beijde de regten, overgegeven te worden in conformitijd van brieven van zijn ed. tot dien fijne uijtgezonden in de 
jaeren 1609 [Beschreijvingen der vreijheijt Oisterwijk], ed. M. Pinkhof, Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek 
van de jaren 1566-1609, in Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht [BHGU], dl. 40, 
1919, p. 121-161. Zie ook R. A. van Zuylen, Inventaris van het oud-archief der gemeente Oisterwijk, z. pl. 1917, no 9, 
p. 8-9.  
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Nederlanden, gepubliceerd onder redactie van A. J. van der Aa in het midden van de 19e eeuw5; tot 
een bijdrage, daterend uit 1902, van H. van Horenbeeck over de parochie-organisatie van Oisterwijk6 
en wat losse [5] gegevens in beschrijvingen van de gemeente en het bisdom 's-Hertogenbosch en uit 
literatuur over Tilburg7. 

Bronnen over de geschiedenis van Oisterwijk bestaan er daarentegen wel degelijk. Het merendeel 
ervan bevindt zich in de oude archieven van het kapittel van St. Geertrui te Leuven8, in die van de 
Abdij van Tongerlo9, in de Gemeentearchieven van Oisterwijk zelf10, in het Cartularium nr. 8 van de 
Rekenkamer te Brussel11 en in de collectie J. C. Santvoort te Den Bosch12. F. Cerutti, D. Enklaar, K. 
Heeringa, A. Notebaert, H. Van den Bergh, J. de Fremery en A. C. F. Koch hebben de meeste andere 
nuttige documenten gepubliceerd13. [6] Bovendien leveren de registers van het oude dekenaat van 
Hilvarenbeek, hoewel ze veel later op schrift zijn gesteld, veel interessante informatie op over 

 

 Deze aantekening – die een beschrijving van Oisterwijk bevat, gevolgd door een kroniek over de jaren 1560-1609 – 
is samengesteld in 1609 op verzoek van J. B. Gramaye. Deze laatste verzamelde toen materiaal om een monografie 
te kunnen schrijven over het kwartier van ’s-Hertogenbosch. Hij gebruikte in zijn werk enkel het eerste deel van het 
manuscript van L. van den Hoevel, maar wel nagenoeg letterlijk (Taxandria, Brussel, 1610). De latere historici van de 
gemeente ontlenen allen hun inspiratie aan Gramaye, daarmee het essentiële van de memorie van L. van den 
Hoevel weergevend. Dit is met name het geval bij J. Van Oudenhoven, Beschrijvinghe van de meyerye van ’s-
Hertogenbossche, ’s-Hertogenbosch 1670; J. H. Van Heurn, Historie der Stad en Meijerije van ’s-Hertogenbosch, 4 dl. 
Utrecht 1776; A. J. Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. VIII, Gorinchem 1846 – die er nog 
originele gegevens aan toevoegt – en L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, dl. V, St. 
Michiels-Gestel 1876, die bovendien de kroniek van de jaren 1566-1609 gebruikt, welke door Gramaye terzijde 
gelaten is.  

 Voor meer details over L. van den Hoevel, zijn werk en zijn vele naschrijvers, zie de inleiding en de noten bij de 
editie van M. Pinkhof, loc. cit., p. 111-161, bovendien bij J. P. W. A. Smit, Aantekeningen op het handschrift van L. 
van den Hoevel, Ibidem, p. 162-173.  

5  A. J. Van der Aa, op. cit., dl VIII, p. 387-392.  

6  H. Van Horenbeeck, Oosterwijk in Noord-Brabant, in Bijdragen tot de Geschiedenis [BG], dl I, 1902, p. 345-348.  

7  L. H. C. Schutjes, o. c., dl V, p. 382 en volgende; B. Dijksterhuis, Bijdragen tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg 
en Goirle, Tilburg 1899; F. Leyden, West-Tilburg, in Historisch Tijdschrift, dl 16, 1937, p. 221-251; P. C. Boeren, Het 
hart van Brabant, Tilburg 1942; Van heidorp tot industriestad, Verkenningen in het verleden van Tilburg, red. H. 
Schurink & J. Van Mosselveld, Eindhoven 1955 (Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem, dl V) en in dit deel 
speciaal de volgende hoofdstukken: H. Hardenberg, het ontstaan van de vrijheid Tilburg, p. 29-76 [Tilburg]; P. C. 
Boeren, Uit de parochiegeschiedenis van Tilburg voor 1600, p. 77-103 e. v.; men hoeft geen aandacht te besteden 
aan A. Huybers, Oud Oisterwijk, Oisterwijk 1923.  

8  Zie A. d’Hoop, inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, dl III, Brussel, 1922, p. 397-419, no 10256 
tot 10260 (charters), no 10308 (cartularium), no 10310, 10650, 10651, 10678, 10686, 10696 (kopieën uit de 
moderne tijd) Van sommige charters zijn wat onsamenhangende edities, veel pauselijke bullen die goederen en 
rechten van Sint Geertrui bevestigen zijn geanalyseerd en deels gepubliceerd in J. Paquay, Documents pontificaux 
concernant le diocèse de Liège, 1936, p. 95-102. Tenslotte zie nog voor dit hoofdstuk M. Smeyers, Abbaye de Ste-
Gertrude à Louvain, Monasticon Belge, dl IV, v. 4, p. 865-961.  

9  A. Erens en M. Koyen, De oorkonden der abdij Tongerlo, 4 dl, Antwerpen, 1948-1958.  

10  A. van Zuylen, Inventaris van het oud-archief der gemeente Oisterwijk, z. pl. 1917.  

11  AGR, Chambre des Comptes [CC], reg. no 8, van het eind van de 15e eeuw. Voor dit deel zie A. Gachard, Inventaire 
des archives des chambres des comptes, dl I, Brussel, 1837, p. 197-199.  

12  Over de collectie Santvoort en over deze persoon zelf zie J. N. G. Sassen, Inventaris der archieven van de stad ’s-
Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende, ’s-Hertogenbosch 1865, p. 
256 en volgende. 

13  L. Ph. C. Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland [OHZ}. 2 dl. Amsterdam-’s-Gravenhage, 1866-1873; 
Supplement door J. de Fremery, ‘s-Gravenhage, 1901; 2e uitgave door H. Obreen, 1 d., ‘s-Gravenhage 1937; 
heruitgegeven door A. C. F. Koch, dl I, ‘s-Gravenhage 1971. Dit laatste werk loopt voorlopig tot februari 1222 (no 
423). Niet alle teksten uit voorgaande delen zijn gepubliceerd (zie de concordans-tafels, loc. cit. p. 624-628), die 
nuttig blijven. K. Heeringa, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht [OSU], dl II, ‘s-Gravenhage, 1940; D. Th. Enklaar, 
Gemeene gronden in Noord-Brabant in de middeleeuwen, Utrecht 1941; F. F. X. Cerutti, Rechtsbronnen; A. 
Notebaert, Oorkonden van de abdij ter Kameren betreffende haar uithof te Giersbergen [Giersbergen], Fontes 
Minores Medii Aevi, dl. 16, Groningen 1968; waarbij opgemerkt dat het werk van J. Ramackers, Papsturkunden in 
den Niederlanden, Berlijn 1933-1934 ons hierbij niet geholpen heeft.  
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Oisterwijk en de aangrenzende parochies14.  

 

De geografische situatie van Oisterwijk 

Bij aanvang van deze uiteenzetting is het van belang de nieuwe stad te situeren op een landkaart om de 
omstreken te onderzoeken.  

Oisterwijk ligt niet ver van Tilburg, tussen Breda en 's-Hertogenbosch in het meest noordelijke deel van de 
Kempen15.  

Oudheidkundige prenten geven van de Kempen een voorstelling als een verlaten vlakte bestaande uit 
onvruchtbare zandgronden. Zo ver het oog reikt is de regio bedekt met heide; bos, moeras en veen liggen her 
en der verspreid. De gronden van de Kempen brengen weinig voedsel voort voor de schaarse bewoners. Met 
het zuidelijk deel van Brabant vormt de streek een tegenstelling door de geringe bewoning, de armoede en de 
bovenmatige uitgestrektheid van haar parochies. De streek kent geen reisroutes of handelsuitwisselingen tot 
aan het eind van de 12e eeuw16.  

[7] De beschaving zou inderdaad in deze uitgestrekte vlakte pas zijn intrede hebben gedaan door toedoen van 

 
14  De registers van het dekenaat Hilvarenbeek zijn in delen uitgegeven door G. C. A. Juten, Kerkelijk beneficien in het 

voormalig dekenaat Hilvarenbeek, Tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde ‘Taxandria’, dl 26-
30, 1919-1923, passim. De auteur heeft het goede idee gehad zijn werk opnieuw uit te geven in één deel onder de 
titel Consilium de Beke, Bergen op Zoom z. d. Een index kan in twee versies geraadpleegd worden in G. Bannenberg, 
A. Frenken, H. Hens, De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15e en 16e eeuwse registers van het 
aartsdiakonaat Kempenland, dl. 1, Nijmegen 1968, p. 267 e.v. Dezelfde auteurs hebben het door G. Juten begonnen 
werk voortgezet en gepubliceerd in een serie Rescripties van dit dekenaat (Ibid., dl II, Nijmegen 1970, p. 227, 324 en 
volgende). Met G. Juten als initiator hebben dezelfde auteurs een serie Rescriptiones geschreven over het dekenaat 
Hilvarenbeek (Ibid.dl.II, Nijmegen, 1970, pp. 227, 324 en volgende). 

15  Voor de natuurlijke grenzen van de Kempen zie Steden en Landschappen, red. S. Leurs, dl I, De Kempen [S. Leurs, De 
Kempen], 2e druk Antwerpen, z. d. [ca. 1945] p. 26. De bijdragen aan de geschiedenis en geografie van de Kempen 
die in dit deel bijeengebracht zijn omvatten de totale streek van de Kempen, van de Demer tot aan de Maas. 
Daarentegen beschrijft B. Van de Poel, in zijn Esquisse d’une monographie de la Campine, Leuven 1932, enkel het 
Belgische deel van die streek. 

16  Onder de auteurs die deze clichés hebben verspreid of voor hun rekening namen noemen we: A. Wauters, Les 
libertés communales en Belgique. Essai sur leur origine et leurs premiers développements en Belgique, dans le Nord 
de la France et sur bords du Rhin, dl II, Parijs-Brussel, 1878, p. 736; J. E. Jansen, Bibliographie de la Campine 
anversoise, z. pl. z. d. [1908], p. 1; G. Smets, Henri I, p. 13 & 306; J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers en 
Brabant (XIVe-XVIe eeuw), Brussel, dl I, 1912, p. X, XIII, XXVII en XCIII; H. Pirenne, Histoire de Belgique, dl I, 5e druk 
Brussel 1929, p. 143, 153-156 en 263, noot 2. Volgens H. Pirenne maakt Brabant uitgebreid deel uit van de 
stedelijke beschaving die zich overal in het hertogdom ontwikkelt, “sauf dans le nord, où la prospérité commerciale 
ne remonte guère qu’au XVe siècle” (behalve in het noorden waar de ontwikkeling van de handel eerst vanaf de 15e 
eeuw plaatsvindt) (loc. cit., p. 264. noot 2); B. Van den Poel, Esquisse, p. 39, 40, 53, 65, 80; S. Leurs, De Kempen, p. 
56, 58, 67, (de auteurs beweren dat deze streek in zichzelf gekeerd leefde: “Den Kempischen landbouw … bijna 
uitsluitelijk ingericht voor eigen gebruik in de perioden der geslotene economie …”loc. cit. p. 56); L. Voet, Het 
platteland, maatschappelijk en economisch, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl II, Utrecht 1950, p. 465; 
F. Prims, De ouderdom van de Kempische parochiën, BG 3e s. dl IV, 1952, p. 157-170 (bevat enkel de Antwerpse 
Kempen); H. P. H. Jansen, Landbouwpacht in Brabant in de 14e en 15e eeuw, Assen 1965, p. 24-26.  
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Hendrik I17. Als men de bijna algemene opinie mag geloven18 heeft deze vorst, zodra hij een rol ging spelen in 
de regering van het hertogdom19, een methodisch plan bedacht om het Kempenland20 meer tot zijn recht te 
laten komen. Aan de rand van deze grote hoeveelheden braakland lagen welvarende steden - Aarschot, 
Antwerpen, Diest, Lier en Mechelen – die grote hoeveelheden voedsel consumeerden, immigranten naar de 
Kempen trekken, hen de lege ruimte die onder zijn hertogelijk gezag stond laten ontginnen en de 
landbouwoverschotten verkopen aan de burgers van die steden die zich meer en meer richtten op handel en 
nijverheid en marktrechten heffen op dit goederenverkeer, deze handelwijze kon veel geld opbrengen.[8] In 
zijn welbegrepen eigenbelang stichtte Hendrik I nieuwe steden die regelmatig verspreid21 lagen over de bijna 
verlaten Kempen. Hij overlaadde de nederzettingen die al bestonden, met privileges om nieuwkomers te 
lokken22. Na de stichting van ’s-Hertogenbosch in de laatste jaren van de 12e eeuw23 volgden Arendonk, 
Herentals, Hoogstraten, Turnhout en Oisterwijk voor 1213. Het verlenen van de rechten van 's-Hertogenbosch 
aan Oisterwijk in 1230, aan Eindhoven en Sint Oedenrode in 1232 ligt duidelijk in dezelfde politieke lijn24.  

De meeste auteurs verbazen zich over het grote aantal vrijheden25 en de latere ontwikkeling van sommige 
ervan tot regionaal centrum26. In hun ogen was dit succes de bekroning van de politiek van Hendrik I en zij 

 
17  A. Wauters, Les libertés communales en Belgique, op. cit. dl II, p. 736-737 en 738; Idem, Henri Ier de Brabant, in 

Biographie Nationale, dl. IX Brussel 1886-1887, kolom 120; G. Smets, Henri I, p. 72, 227, 274, noot 4 en 306; F. 
Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl I, Brussel 1927, p. 150; Idem, De Antwerpsche Kempen in de geschiedenis, 
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie te Gent, sept. 1934, p. 831; S. Leurs, De Kempen, 
p. 84; F. Prims, Onze Kempische dubbeldorpen, Antwerpensia, no 18, 1947, Antwerpen 1948, p. 330-333; J. De 
Sturler, Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le duché de Brabant et l’Angleterre au moyen 
âge. L’étape des laines anglaises en Brabant et les origines du développement du port d’Anvers, Parijs 1936, p. 85 en 
135 (hier wordt de algemene mening voorzichtig verwoord): “Godefroid III et Henri Ier paraissent avoir fondé 
certains espoirs sur le développement du Brabant septentrional et de la partie contiguë de la Campine” loc. cit. p. 
135; E. Sabbe, Dienstbaarheid en vrijheid in de Kempen, Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, dl 17, 1954, p. 91.  

18  Een andere stroming benadrukt het belang van de vestiging van de Norbertijnen in de 12de eeuw voor de 
ontwikkeling van de Kempen: J. B. David, Vaderlandsche historie, dl. V, 2e ed., Leuven, 1889, p. 38; F. Rousseau, La 
Meuse et le pays mosan en Belgique. Leur importance historique avant le XIIIe siècle, Annales de la Société 
Archéologique de Namur, 1. XXXIX, 1930, p. 37, noot 2; F. Prims, De Antwerpsche Kempen in de geschiedenis, p. 830; 
L. Van der Essen & R. Van Roosbroeck, De Middeleeuwen, in Geschiedenis van Vlaanderen, dir. R. Van Roosbroeck, 
dl. I, Bruxelles, 1936, p. 268. – Het staat al lang vast dat het aandeel van de ontginningen die toegeschreven werden 
aan religieuzen – Norbertijnen en Cisterciënzers – overschat is: L. Voet, Het platteland, loc. cit., p. 468. Kort geleden 
echter heeft M. H. P. H. Jansen over dit onderwerp een nieuwe tegenaanval ingezet door te schrijven dat de abdijen 
van de Norbertijnen «een uitermate belangrijke functie vervuld hadden bij de ontginning van de Kempen»: 
Landbouwpacht, p. 25. 

19  Rond 1180 draagt Godfried III de macht gedeeltelijk over aan zijn zoon Hendrik I: G. Smets, Henri I, pp. 17, 18; P. 
Bonenfant - A. M. Bonenfant-Feytmans, Du duché de Basse-Lotharingie au duché de Brabant, Revue Belge de 
Philologie et d'Histoire [RBPH], dl. 46, 1968, p. 1160. 

20  Het bestaan van een groots plan dat zorgvuldig is uitgewerkt door de hertog wordt uitdrukkelijk bevestigd in: G. 
Smets, Henri I, p. 274, noot 4 en 306; P. Bonenfant, La fondation de “villes neuves“, p. 160. 

21  G. Smets, Henri I, p. 306. 

22  De traditionele mening komt het beste in de volgende werken tot uitdrukking: G. Smets, Henri I, p. 306; S. Leurs, De 
Kempen, p. 84; F. Prims, Onze Kempische dubbeldorpen, p. 330-333. 

23  De eerste vermelding van de nova civitas apud Silva dateert van 1196 (zie hiervoor p. 3, n. 1). 

24  Zie de charters van 1232 voor Eindhoven en Sint-Oedenrode in A. Wauters, De l’origine et des premiers 
développements des libertés communales en Belgique. Preuves, Brussel 1869, p. 119-120. 

25  Het aantal vrijheden, gesticht door Hendrik I in het noorden van Brabant, is soms uitvergroot. Op gezag van 
Wauters werd bijna een eeuw aangenomen dat de hertog ook privileges aan de stad Grave aan de Maas in 1233 
had verleend (zie voor deze laatste plaats W. Steurs, La charte d’Henri Ier pour les bourgeois de Grez de janvier 
1233, Wavriensia, dl 19, 1970, p. 33-64). 

26  ’s-Hertogenbosch, Herentals, Oisterwijk en Turnhout zijn hoofdplaatsen geweest van administratieve districten in 
het hertogdom Brabant in de middeleeuwen: Ch. Kerremans, Etude sur les circonscriptions judicaires et 
administratives du Brabant et les officiers placés à leur tête par les ducs antérieurement à l’avènement de la maison 
de Bourgogne (1406), Brussel 1949, p. 39, 40, 42, 43, 44. In onze tijd tellen we in de lijst van bovengenoemde 
vrijheden in de Kempen een provinciehoofdstad: ’s-Hertogenbosch (Nederland, Noord-Brabant); een hoofdplaats 
van een arrondissement: Turnhout (België, provincie Antwerpen); en vier hoofdplaatsen van kantons: Arendonk, 
Herentals, Hoogstraten (pr. Antwerpen, ar. Turnhout) en Eindhoven (Nederland, pr. Noord-Brabant en ar. ’s-
Hertogenbosch). 
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begroetten hem daarom soms met de titel van "kolonisator van de Kempen”27. In tegenstelling tot zoveel 
enthousiasme ontkent G. Smets dat deze hertogelijke onderneming een succes is geworden. Volgens hem 
heeft Hendrik I niet het resultaat geboekt met de intensieve landbouw in de Kempen dat hij zich had 
voorgesteld. [9] Het is een mislukking geworden omdat de steden, die het noordelijkst lagen in Brabant met 
uitzondering van Antwerpen en 's-Hertogenbosch, slechts een middelmatige ontwikkeling hebben 
doorgemaakt en omdat de oogsten van de polders van de Schelde en de Rupel en van de lössgebieden in het 
zuiden voldoende waren om de steden van voedsel te voorzien28.  

Zo schrijft de traditie grootse plannen op het terrein van de planologie voor het Kempengebied toe aan 
Hendrik I en meet, tot tevredenheid of ergernis, de bereikte resultaten af aan de realisatie van de projecten die 
aan de vorst worden toegeschreven. Wij zijn er echter helemaal niet van overtuigd dat de bedoelingen van 
Hendrik I steeds juist zijn geïnterpreteerd, en wel om twee redenen. Ten eerste, heel wat onduidelijke aspecten 
en onnauwkeurigheden werpen een smet op het ontstaan van Arendonk, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, 
Herentals, Hoogstraten, Oisterwijk, Sint-Oedenrode en Turnhout29. Ten tweede, de agrarische geschiedenis van 
de Kempen is nooit tot in detail beschreven, een jammerlijke tekortkoming die noodzakelijkerwijs verhindert 
de hertogelijke initiatieven op hun juiste waarde te kunnen schatten en in perspectief te plaatsen. Men moet er 
voor waken te denken dat de heidevelden en de dennenbossen – waaraan we tegenwoordig denken als we 
over de Kempen spreken en die het symbool van de streek vormen – de oorspronkelijke vegetatie vormden, 
uniform en onveranderlijk voor dit gebied dat wordt begrensd door de Schelde en de lijn Rupel, Nete, Dijle, 
Demer en Maas. Integendeel, in de loop der eeuwen hebben de natuur en weloverwogen handelen van de 
mens het landelijk karakter van de streek op hun manier gemodelleerd en gewijzigd30. Om het ontstaan van de 
vrijheden in de Kempen aan het begin van de 13e eeuw te begrijpen, dient men daarom de bijzondere 
achtergrond te reconstrueren waarin elke nieuwe stad zijn plaats kreeg in plaats af te gaan op de huidige 
aanblik van de streek. 

 

Tot 1200 

[10] De klassieke verklaring van het doen en laten van Hendrik I in de Kempen blijkt juist erg onbetrouwbaar te 
zijn in het specifieke geval van Oisterwijk waar wij een levendige samenleving ontdekken sinds de vroege 
Middeleeuwen in de regio die door de hertog is gekozen om er de nieuwe stad te vestigen31.  

 
27  A. Wauters, Les libertés communales, dl II, p. 736 (“ On peut hardiment revendiquer pour Henri Ier l’honneur d’avoir 

appelé à la civilisation l’aride et immense Taxandrie ou Campine …”); F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl I, p. 
150 (Hendrik I, “kolonisator der Kempen”); Idem, Onze Kempische dubbeldorpen, p. 332-333; S. Leurs, De Kempen, 
p. 84 (“Een groote stoot kreeg de economische ontwikkeling der Kempen door toedoen van hertog Hendrik I … zijn 
sociaal economische zorg is het die in het begin der XIIIe eeuw vrijmarkten, vertrekpunten van vrijheids- en 
stadswezen in het leven roept”). 

28  G. Smets, Henri I, p. 306. 

29  Vergelijk de bibliografie genoemd in W. Steurs, Catalogue, nrs 2, 12, 25, 45, 49, 86, 106 en 115. 

30  Nuttige aanwijzingen over de ontwikkeling van het landschap van de Kempen sinds de prehistorie zijn verspreid 
aanwezig bij A, Verhulst, Het landschap, in Flandria Nostra, dl I, Antwerpen, 1957, p. 18-22, 26, 30-33, 37-40, 51. De 
huidige methodes van landschapshistorici worden uiteengezet door dezelfde auteur in een recenter artikel: Idem, 
L’archéologie des champs au moyen âge: introduction à l’archéologie agraire, L’Archéologie du village médiéval, 
Leuven 1967, p. 84-102. 

31  Voor de eerste menselijke bewoning in de omgeving van het huidige Oisterwijk zie G. Beex, Tilburg en omgeving in 
praehistorische tijd, in Van heidorp tot industriestad, red. H. Schurink & J. van Mosselveld, op.cit. p.11-28. Ondanks 
de titel geeft dit artikel behalve de prehistorische vondsten ook die van de merovingische periode weer, zie p. 25. 
Zie ook A. van Doorselaer, Répertoire des nécropoles d’époque romaine en Gaule septentrionale, dl. II, Brussel 1964, 
p. 336-341. Voor de vroege middeleeuwen moet men algemene werken raadplegen: L.Ph.C. Van den Bergh, A.A. 
Beekman & H.J.Moerman, Handboek der Middelnederlandse Geographie, 3e druk ‘s-Gravenhage 1949, p. 241 e.v.; J. 
Dhondt, Proloog van de Brabantse geschiedenis. Een inleiding tot de politieke geschiedenis van Noord-Brabant in de 
9e en 10e eeuw, Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, dl. III, Bergen op Zoom 1952; Idem Het ontstaan 
van het hertogdom Brabant, Brabants Heem, dl. III 1953, p. 74-86; nauwkeuriger zijn de werken die we hierna 
noemen: F.-L. Ganshof, Grondbezit en gronduitbating tijdens de vroege middeleeuwen in het noorden van het 
Frankische rijk en meer bepaald in Toxandrie, Ibid. dl. VI 1954 p. 3-19; Idem Quelques aspects principaux de la vie 
économique dans la monarchie franque au VIIe siècle, Settimane de Studio del Centro Italiano di Studi Sull’Alto 
Medioevo, dl V Caratteri del Secolo VII in Occidente vol. 1, Spoleto 1958, p. 73-101. 
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Bronnen uit de 8e en 9e eeuw beschrijven of signaleren in dit opzicht bijvoorbeeld de villa integra Alphen32, de 
plaats Tilburg33 en centra van bedrijvigheid in Aalst, Bakel, Deurne, Diessen, Eersel, Empel, Engelen, Heeze, 
Herpen, Marters, Meerveldhoven, Oosterhout, Orthen, Rosmalen, Vlierden en Waalre34.  

[11] Bovendien, terwijl de bewaard gebleven bronnen van dat tijdperk vaak spreken over bossen in de streek 
waar wij ons mee bezig houden, zijn deze bebossingen al in de 8e eeuw zichtbaar aangetast door ontginningen, 
honderd jaar later gevolgd door een gevoelige uitbreiding van de reeds gecultiveerde gronden en weiden aan 
de rand van meerdere domeinen of verder binnenwaarts35.  

Trouwens, kerkelijke instellingen hebben heel vroeg erfgoed verworven in de streek die onze interesse heeft. 
Als voorbeeld, sinds de tijd der Merovingers en Karolingers hebben de Benedictijner abdijen van Echternach en 
Lörsch respectievelijk bezittingen in Aalst, Alphen, Bakel, Diessen, Eersel, Hulsel, Hapert, Heeze, Vlierden en 
Waalre36, Empel, Engelen, Herpen, Marters, Meerveldhoven, Oosterhout, Orthen en Rosmalen37. In de 12e 
eeuw laat de abdij van Sint Remigius te Reims door koning Conrad III bevestigen dat ze het domein te 
Lithoyen38 in bezit heeft. En in dezelfde tijd rekent het kapittel van de kerk van Sint Jan de Evangelist te Luik de 
villa van Moergestel en de kerk van Haaren39 tot zijn bezittingen.  

 
32  Alphen: Nederland, Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg. Aan het begin van de 8e eeuw geeft Engelbert geheel 

zijn bezit onder Alphen aan Sint Willibrord, stichter van de abdij van Echternach: Tilburg, 21 mei 709, ed. C. 
Wampach, Geschichte der Grundherrschaft Echternach im Fruehmittelalter, dl. I vol. 2, Luxemburg 1930, no 16, p. 
43. Het testament van de heilige verduidelijkt dat het het totale domein betreft (condonabat vel tradebat villam 
integram que vocatur Alpheimpso in pago Texandrio); [726], ed. cit. no 39, p. 96. 

33  Tilburg: Nederland, Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch, hoofdplaats van het district. De schenkingsakte van het 
domein Alphen door Engelbert aan Willibrord is opgesteld te Tilburg: Actum publice Tilliburgis, ed. cit. 

34  De domeinen Aalst, Alphen, Bakel, Diessen, Deurne, Eersel en Waalre zijn bekend sedert het begin van de 8e eeuw 
dankzij de archieven van de abdij van Echternach: C. Wampach, op. cit. no 11 (704), no 16 (709), no 20 (712), no 21 
(712), no 28 (718), no 30 (721) en no 39 (726), “testament” van Sint Willibrord. Zie ook het Vita Willibrordi 
geschreven door Thiofridi in de 12e eeuw, ed. A. Poncelet, AASS Novembre, dl III, p. 467. Voor deze kleine 
domeinen, zie F.-L. Ganshof, Grondbezit, p. 3-19 en Id. Quelques aspects, passim. Het bestaan van andere villae is 
gesignaleerd in 815 in de Codex Laureshamensis, ed. K. Gloeckner, dl I, Darmstadt 1929, no 105 & 106, p. 382-383. 
Tenzij anders vermeld vallen deze plaatsen tegenwoordig onder het arrondissement ’s-Hertogenbosch. Aalst: c. 
Eindhoven, gemeente Waalre; Bakel: ar. Roermond, c. Helmond, gemeente Bakel en Milheeze; Deurne: c. Helmond; 
Diessen: c. Oirschot; Eersel: c. Eindhoven; Empel: c. ’s-Hertogenbosch, gemeente Empel en Meerwijk; Engelen: c. ’s-
Hertogenbosch; Herpen: c. ’s-Hertogenbosch, gemeente Ravenstein; Marters (oude naam voor Princenhage): ar. & 
c. Breda; Meerveldhoven: c. Eindhoven, gemeente Veldhoven; Oosterhout: ar. & c. Breda; Orten: c. & gemeente ’s-
Hertogenbosch; Rosmalen: c. ’s-Hertogenbosch; Vlierden: c. Helmond, gemeente Deurne; Waalre: c. Eindhoven. 

35  F.-L. Ganshof, Grondbezit, p. 15, 16, 18; Id. Quelques aspects, p. 81 & n. 14, 16. In de charters van 704 en 718 wordt 
expressis verbis verklaard dat een deel van de grond verkregen is door ontginning (laboratu) in de domeinen Aalst 
en Waalre (C. Wampach, o.c., no 11 & 28). Latere teksten tonen aan dat de ontginning en de leenroerigheid in de 
streek zich verder ontwikkelden. Het domein Reppel is een voorbeeld van deze ontwikkeling zie Ibid. no 39 (726) en 
no 145 (855-956).  

36  Hier eindigt de reeks bezittingen van Echternach. Naast de reeds eerder gelokaliseerde domeinen (p. 10, n. 34), 
noemen we Hulsel en Hapert. In 710, op het moment van hun overdracht aan Willibrord, bestonden deze 
bezittingen uit wat bossen en pas ontgonnen gronden, lijkt het, en zijn geen integraal deel van een villa of deel van 
een villa (Wampach, o.c. no 17; Ganshof, Grondbezit, p. 15 no 42 en 18). Hulsel: c. Oirschot, gemeente Hooge en 
Lage Mierde; Hapert, id. gemeente Hoogeloon. 

37  Van Marters tot Rosmalen geven we een lijst van dorpen waar de abdij van Lörsch bezittingen heeft, zie p. 10, n. 34. 

38  Keulen, 11 april 1138: ed. F. Hausmann, Die Urkunden Konrads III und seines Sohnes Heinrich, Wenen-Keulen-Graz, 
1969, no 6, p. 11-12 (MGH, DD). De bewerker verwart Lithoijen met Leuth. 

39  Gestele en Hares: Parijs 13 mei 1147, bevestigingsbul van de bezittingen van het kapittel uitgegeven door paus 
Eugenius III; ed. L. Van den Bergh, OHZ, dl I, p. 81 en L. Lahaye, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de 
Saint-Jean l’Evangéliste à Liège, dl I Brussel 1921, no 14, p. 11 (men moet beide werken raadplegen want de 
passage over Haaren ontbreekt in de editie van L. Van den Bergh). Moergestel: ar. Breda, c. Tilburg; Haaren: ar. en 
c. ’s-Hertogenbosch. Enkele geleerden meenden dat het Gestele, genoemd in de bul, Sint-Michielsgestel was (ar. & 
c. ’s-Hertogenbosch): A. van der Aa, o.c. dl. VII, 1846, p. 863; L. Schutjes, o.c., dl. V, p. 74. L. Lahaye, o.c. heeft geen 
mening op dit punt. Hij schrijft steeds Gestel. M.A. Erens leest soms Sint-Michielsgestel (9 april 1285, o.c. dl. I, p. 
329) en soms Moergestel (7 november 1285, Ibid. no 254, p. 336) of Gestel (1 december 1334, o.c. dl. III no 780 p. 
296 en 298). H. Hardenberg, Tilburg, p. 38 en M. Gysseling, Toponymisch woordenboek …, 2 dl. Brussel 1960, p. 701, 
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[12] Vanaf die tijd besluiten reguliere orden zich in de Kempen te vestigen. De Norbertijnen vestigen zich in de 
eerste helft van de 12e eeuw te Averbode, Postel en Tongerlo40. Seculiere kapittels worden in de loop van die 
eeuw gesticht te Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot41.  

Als wij tenslotte de situatie beschouwen tot 1200 in deze streek - vóór de stichting van Oisterwijk -, zien we 
nogal wat dorpen en parochies. Sommige kerken in deze streek zijn bekend vanaf de vroege Middeleeuwen42.  

In de onmiddellijke nabijheid van de plek waar later de nieuwe stad zal worden gesticht, tellen we onder 
andere Alphen43, Beers44, Bladel45, Drunen46, Enschot47, Goirle48, Haaren49, Hilvarenbeek50, Hoogeloon51, [13] 

 
zeggen zonder toelichting dat onze akte betrekking heeft op Moergestel. Deze identificatie klopt. Inderdaad op 1 
december 1334 (ed. loc. cit.) verkoopt het kapittel van Sint-Jan zijn goederen van Gestel en Haaren aan de abdij van 
Tongerlo en in de 15de eeuw geven de registers van het bisdom Luik duidelijk aan dat de kerk van Moergestel in die 
tijd bediend wordt door de Norbertijnen van Tongerlo en dat is niet het geval voor Sint-Michielsgestel (G. Juten, 
Consilium de Beke, p. 121 en 124; H. Hens, De oude dekenaten, dl. II, p. 365 en 370. 

40  Over de vestiging van de Norbertijnen in de Kempen zie M.A. Erens, De abdijen, in S. Leurs, De Kempen, p. 94-98. 
Over Averbode, zie M. Koyen, Abbaye d’Averbode, Monasticon Belge, dl. IV, vol. 3, Luik 1969, p. 621-676. Over 
Postel: Th. I. Welvaarts, Geschiedenis der abdij van Postel naar hare eigene archieven, 2 dl. Turnhout-’s-
Hertogenbosch, 1878-1879; F. Prims, De Onze Lieve Vrouwabdij der Norbertijnen te Postel, Antwerpen 1935. Over 
Tongerlo: H. Lamy, L’abbaye de Tongerlo depuis sa fondation jusqu’en 1263, Leuven-Parijs 1914. 

41  Zie A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot, ’s-
Hertogenbosch 1956. 

42  F.-L. Ganshof, Grondbezit, p. 13. 

43  Over Alphen in de 8e eeuw, hiervoor p. 10, n. 32. Zie bovendien A. van der Aa, o.c., dl. I 1839, p. 109-112 en H. 
Lamy, o.c., p. 23-24, 165-166, 204-205, 316-317. In 1175 draagt de abdij van Echternach de kerk van Alphen over 
aan het klooster van Tongerlo (ecclesiam de Alfeim cum suis appendiciis) ed. C. Wampach, o.c., dl I, 2, no 211, p. 
352-354 en M.A. Erens, o.c., dl I no 27, p. 44. 

44  Ar. ’s-Hertogenbosch, c. Boxmeer. “… Gaudebunt fructibus universis ecclesie de Lon et de Berses”: 1207, ed. Erens, 
o.c., dl. I, no 56, p. 92 en het erratum p. 423. Over de kerkelijke organisatie van Beers zie H. Lamy, o.c., p. 160, 206, 
306, 318-319 en 324. 

45  Ar. ’s-Hertogenbosch, c. Eindhoven, gemeente Bladel en Netersel. De geschiedenis van Bladel is beschreven door 
Th. I. Welvaarts, Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven van Postel’s abdij, Turnhout 1890. 

46  Ar. en c. ’s-Hertogenbosch, In 1233 schenkt Hendrik I, hertog van Brabant, het gezag van de kerk van Drunen aan de 
abdij van Tongerlo, ed. M.A. Erens, op. cit., dl I no 114, p. 159-160, Voor Drunen zie A.J. van der Aa, op. cit., deel III, 
1841, p. 534 en H. Lamy, L’abbaye de Tongerlo, p. 208 en 322. 

47  Ar. Breda, c. Tilburg, gemeente Berkel-Enschot en Heukelom. Er is sprake van een kerk van Enschot sinds het 
midden van de 12de eeuw: Lucca 14 april 1164; Verona 6 september 1186; Anagni 5 maart 1233; ed. M.A. Erens, op. 
cit. no 22, 36 111, p. 36, 59 & 154. Het bedehuis van Enschot komt in de literatuur de ene keer voor als moederkerk 
en een andere keer als dochter van de kerk van Tilburg. Zie over dit onderwerp: A.J. van der Aa, op. cit, dl IV 1843, 
p. 233-234; H. Lamy, L’abbaye de Tongerlo, p. 203-204, 306, 316 & 321; H. Hardenberg, Tilburg, p. 49-53; P.C. 
Boeren, Uit de parochiegeschiedenis van Tilburg, p. 78-79. Het volstaat om vast te stellen dat er rond 1200 twee 
aparte parochies bestonden; Enschot en Tilburg. De twee kerken zijn verenigd aan het begin van de 14e eeuw 
wegens de matige inkomsten van het bedehuis van Enschot op dat moment: zie charters van 22 januari en 17 
december 1317, evenals dat van 4 september 1319, ed. M.A. Erens. op. cit. dl II no 520 & 543, p. 362 & 405; dl. III no 
574, p. 21. 

48  Ar. Breda, c. Tilburg. Personen die de naam van deze plaats dragen verschijnen als getuigen in charters aan het 
begin van de 13e eeuw: Oisterwijk 31 december 1214, fragment in A. Miraeus & J.F. Foppens, Opera diplomatica dl. 
I, Brussel 1722, p. 736 (Gerard van Goirle); Tilburg 1214, ed. A. Wauters, Exploration de chartes … à la Bibliothèque 
Nationale, in Bulletin de la Commission Royale d’histoire (BCRH); 4de serie, dl. II, 1874-1875, p. 188-189 (Gerard van 
Goirle en zijn broer Nicolaas); 1215, ed. Th.I. Welvaarts, Geschiedenis van Bladel, p. 154 (Gerard van Goirle). 

49  Parijs 13 mei 1147, vermeld in L. Lahaye, Saint-Jean l’Evangéliste, dl. I, no 14, p. 11 (zie op p. 11, no 39). 

50  Ar. Breda, c. Tilburg, Over Hilvarenbeek zie het meest recent M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels, p. 5-
92. 

51  “… Terram in Lon cum dimidia parte decime tocius ville et jure fundatoris dimidio”; Verona 6 september 1186, ed. 
M.A. Erens, op.cit. dl I no 36, p. 59 en het erratum p. 423. Onze tekst heeft inderdaad betrekking op Hoogeloon (ar. 
’s-Hertogenbosch, c. Eindhoven) en niet op Loon op Zand (ar. Breda, c. Tilburg), wat aanvankelijk M.A. Erens 
meende voor zijn correctie (loc.cit., p. 59 & 423). Zie de geschiedenis van de bezittingen van Tongerlo te Hoogeloon 
en Loon op Zand, in H. Lamy, op.cit., p. 159-161, 205-206, 230 & 318 (Hoogeloon) en 53, 137, 185, 208 (Loon op 
Zand). 
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Loon op Zand52, Moergestel53, Oirschot54, Orthen55, Sint-Oedenrode56, Tilburg57 en Waalwijk58.  

 

 

Fig. 1. 

Totaaloverzicht van de omgeving van Oisterwijk (1 cm maakt 250 m.). De gearceerde delen geven de oorspronkelijke 
bossen en moerassen aan die deze streek tegenwoordig bedekken. De administratieve grenzen zijn aangegeven als 
indicatie. 

 

 
52  Ar. Breda, c. Tilburg. In 1233 geeft Hendrik I het gezag van de kerk van Loon op Zand over aan de abdij van Tongerlo, 

ed. M.A. Erens, op.cit. dl. I, no 114, p. 159-160. 

53  Villa Gestele: Parijs 13 mei 1147, ed. L. van den Bergh, OHZ, dl. I, p. 81. Voor de identificatie van Gestele met 
Moergestel, zie hiervoor p. 11, n. 39. 

54  Ar. ’s-Hertogenbosch, c. Eindhoven, Over Oirschot zie M. Frencken, Documenten, p. 165-276. 

55  Orten, bakermat van ’s-Hertogenbosch, is al gesignaleerd in bronnen van 815 (zie hiervoor p. 10, n. 34). Zie het 
meest recent, F.F.X. Cerutti, De schepenbank in de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende 
goederen, in Varia Historica Brabantica, dl. III, ’s-Hertogenbosch 1969, p. 55 en n. 23, 24. 

56  Over Sint-Oedenrode zie A.R.M. Mommers, St. Oedenrode van oude tijden tot heden, 2 delen Veghel 1928, en M. 
Frenken, Documenten, p. 95-161. 

57  De oudste vermelding van Tilburg dateert uit het begin van de 8e eeuw (zie hiervoor p. 10, n. 33). Op 18 januari 
1232 geeft Hendrik I het gezag van de kerk van Tilburg over aan de abdij van Tongerlo (jus patronatus in ecclesia de 
Westilborch) ed. M.A. Erens, op.cit. dl. I no 103, p. 145-146, op de verkeerde datum van 19 januari 1231. In de 13e 
eeuw wordt Tilburg vaak Westtilborch genoemd zoals in het eerder genoemde charter: A.J. van der Aa, op.cit. dl. XI 
1848, p. 217 & 253; F. Leyden, West-Tilburg, p. 221. Voor Tilburg en zijn parochie raadpleeg ook H. Lamy, op.cit. p. 
53, 207-208, 320-321 en met de nodige voorzichtigheid de recente werken van P.C. Boeren, Het hart van Brabant; 
H. Hardenberg, Tilburg, p. 29-74; P.C. Boeren, Uit de parochiegeschiedenis van Tilburg, p. 77-103. 

58  Ar. en c. ’s-Hertogenbosch. In 1233 geeft Hendrik I het gezag van de kerk van Waalwijk over aan de abdij van 
Tongerlo, ed. M.A. Erens, op.cit. dl. I, no 114, p. 159-160; zie H. Lamy, o.c., p. 208 & 321. 
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De omgeving waarin Oisterwijk gesticht zou worden 

[14] Een blik op de omgeving van Oisterwijk brengt ons tot de vaststelling dat de nieuwe stad is gelegen in een 
streek die reeds door de mens is gevormd aan het eind van de 12e eeuw. Om nog nauwkeuriger te zijn, ze 
ontstaat naast een oudere nederzetting, in het hart van een reeds bestaande parochie waarvan de herinnering 
en de naam tegenwoordig praktisch onbekend zijn: Oost-Tilburg.  

Zeker, op de recentste stafkaarten zien we slechts één plaats met de naam Oisterwijk die zich uitstrekt van 
west naar oost, op het eerste gezicht op de karakteristieke manier van een dorpsstraat59. Aanvankelijk doet die 
situatie geenszins denken aan een nieuwe vestiging vlakbij een oudere nederzetting, maar schijn bedriegt. Om 
dat met overtuiging te begrijpen, moet men de kerkelijke organisatie van Oisterwijk in het verleden 
reconstrueren en de topografische vorming van het huidige dorp schetsen.  

De basis voor dit onderzoek is een charter uit 1192 en een van iets latere datum die het bestaan vermelden van 
een parochie en een moederkerk in Oost-Tilburg60. WeInu, latere bronnen dan 1213 en dus bij de stichting van 
de nieuwe stad, wijzen zonder enige twijfel hetzelfde bedehuis aan als de parochiekerk van Oost-Tilburg en van 
Oisterwijk. Dezelfde bronnen situeren de nieuwe stad in het gebied van Oost-Tilburg.  

[15] Vanaf 1231 herhalen en bevestigen een reeks documenten dat een bedehuis dat zonder onderscheid 
ecclesia de Tilborgh, de Ostilleborch of van Osterwich en Tilborch61 wordt genoemd, wordt overgedragen aan 
het kapittel van Sint Geertrui te Leuven. Het is overduidelijk dat al deze vermeldingen betrekking hebben op 
één en hetzelfde gebouw dat niet de kerk van Tilburg62 kan zijn, en wel om twee redenen: de huidige 
hoofdplaats van de streek wordt in de 13e eeuw meestal Westtilborgh63 genoemd en haar ecclesia viel sedert 

 
59  Topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, 1:25.000, blad no 51 A, Delft 1952; Kaart van België 

samengesteld door het Geografisch Militair Instituut, 1:50.000, blad 3, Brussel 1962. Wat iedere waarnemer op zal 
vallen aan het huidige Oisterwijk is zijn uitgestrekte topografie: F. Leyden, West-Tilburg, p. 234 ([de] “lang gerekte 
dorpstraat van Oisterwijk”). 

60  “… Ecclesiae orientalis Tilborch que est matrix ecclesia”: 2 oktober 1192, ed. H. van Horenbeeck, o.c., BG, dl. I 1902, 
p. 348-349; “… Ecclesie matricis in Ostilborch”; na 2 oktober 1192, ed. Ibidem, p. 349-350. In de 15de eeuw 
omschrijven de registers van het dekenaat Hilvarenbeek dit bedehuis als een ecclesia integra; H. Hens, De oude 
dekenaten, dl. II, p. 399. Voor de begrippen ecclesia matrix en ecclesia integra zie D. van Overstraeten, Le pouillé de 
l’abbaye de Saint-Ghislain (Première moitié du XVIe siècle), BCRH, dl. 123, 1967, p. 31-32. 

61  Op 15 maart 1231 (n.s.) geeft Hendrik I de ecclesiam de Osterwic et de Tilborch, met het gezag en toebehoren aan 
het kapittel van Sint-Geertrui van Leuven: AGR, AEB, carton no 10257, dl no 33, ed. H. van Horenbeeck, o.c., BG, dl I, 
1902, p. 346, met als datum 15 maart 1230 (a.s.) [sic]. In datzelfde jaar bevestigt de hertog twee keer deze 
overdracht en andere soortgelijke die hij dit kapittel verleend heeft: “… Ecclesiam de Tilt Sancte Marie, ecclesiam 
vero de Nederlanden, ecclesiam de Arscot, ecclesiam de Tilborg et de Oesterwic, nec non ecclesiam de Ottenborg 
cum jure patronatus earundem … contulimus”; 1231, AGR, AEB, hetzelfde carton, dl no 34 & 35. Het charter, 
geplaatst onder nr. 34 is uitgegeven door A. Wauters, Analectes de diplomatique, BCRH, 4de serie, dl. VII, 1880, p. 
162-163.  

 Bevestigende akten van de bisschoppen van Luik Jean d'Eppes en Henri de Gueldre: «... Ecclesie Beate Marie de 
Tilud, ecclesie Beate Aldegundis in Nederlanden, ecclesie de Osttileborch», 1231 (n.s.), ed. H. van Horenbeeck, loc. 
cit. p. 347, als datum 1230 (a.s.) [sic]; « ... Jus patronatus ecclesiarum de Arscot, de Tilt-Sanctae-Mariae, de Tilborgh, 
de Landen, Ottenburgh », 17 januari 1268  
(n.s.) en 15 april 1268, ed. E. Delescluse & A. Brouwers, Catalogue des actes de Henri de Gueldre, Prince-Evêque de 
Liège, Brussel, 1900, no 141 & 143, pp. 397 & 403.  

 Bevestigende bullen van de pausen Gregorius IX en Innocentius IV, « ... Jus patronatus quod nobilis vir dux Brabantie 
in de Oesterwyc de Tylborgh, S. Marie de Tilt, de Nederlanden ecclesiis ... donavit », 15 octobre 1231; «... Bona 
specialiter autem. de Arscot, de Nederlanden, de Oitenborgh, de Til et de Thilborgh ecclesias cum pertinentiis 
confirmamus», 13 juni 1245, fragmenten dans J. Paquay, Documents pontificaux, n° 199 en 200, pp. 98 & 99.  

62  Sommige auteurs meenden dat er sprake is van twee kerken, die van Oisterwijk en die van Tilburg: A. Wauters, 
Analectes de diplomatique, loc. cit., p. 162; J. Paquay, Documents pontificaux, p. 98 en n. 2, p. 99 en n. 1. Deze 
laatste houdt Oost-Tilburg voor een derde agglomeratie, waarvan hij duidelijk niets weet (loc. cit., p. 99, n. 2). 
Tenslotte E. Delescluse & A. Brouwers, loc. cit., no 141 & 143, p. 397 & 403 hebben Tilburg en Oost-Tilburg 
(Tilborgh) met elkaar verward. 

63  Zie voor p. 13, n. 57. 
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1232 onder de collatie van de Norbertijnen van Tongerlo64.  

Anderzijds begon men, aan het eind van de 12e eeuw, de noodzaak gevoelen tot het oprichten van een kapel in 
het gebied van Oost-Tilburg in de buurtschap Helvoirt, als dependance van de moederkerk. En als de pastoor 
van Oost-Tilburg de inwijding van deze capella aankondigt, omschrijft hij het als een appendicium ecclesie [16] 
matricis in Ostilborch et infra ejus terminos sita65. Maar een eeuw later, in 1296, noemt de aartsdiaken van Luik 
dezelfde kapel appenditium matricis ecclesie de Oostilborch et de Osterwich66. En tenslotte zij vermeld dat de 
nieuwe stad nooit met een ecclesia werd begiftigd. Men trof er enkel een kapel aan, toegewijd aan de H. 
Maagd en afhankelijk van de moederkerk van Oost-Tilburg met als patroonheilige Sint Petrus Banden67.  

Om er tenslotte zeker van te zijn dat de plaats Oisterwijk gevormd werd vanuit twee bewoningskernen, die op 
een zekere afstand van elkaar lagen, hoeven we alleen nog 

de plattegrond van de stad te bestuderen. In dit opzicht is het de moeite waard de beschrijvingen van 
Oisterwijk te lezen zoals die in de notitie uit 1609 van Lambert van den Hoevel vermeld staan, in die tijd 
secretaris van de vrijheid, en het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A. J. van der Aa uit het 
midden van de 19e eeuw.  

Aan het begin van de 17e eeuw staat in het uiterste westen van de vrijheid [West eijnde [moet zijn het 
Kerkeind, niet de kortstondige parochie van Sint Marcus (1964-1993) aan het Westeind WdB]] de parochiekerk 
die is toegewijd aan de apostel Petrus. Het gemeentehuis, een Mariakapel en de marktplaats, waarop een 
lindeboom is geplant, staan daartegenover, aan de oostelijke kant (Oist eijnde) van de vrijheid. Een weg 
verbindt de beide gedeelten van Oisterwijk68.  

Twee en een halve eeuw later, in de tijd van A. J. van der Aa, vormt zich een langgerekte straat die de twee 
voornaamste, heel verschillende, wijken met elkaar verbindt; Kerk-eind in het westen en Lind-eind in het 
oosten. Kerk-eind ligt rond de parochiekerk. Dit bedehuis, gebouwd rond 1845, is van recente datum en is 
gewijd aan Sint Petrus Banden net zoals de kerk die er eerder stond. Aan de andere kant van Oisterwijk ligt het 
Lind-eind dat het marktplein en het gemeentehuis69 omvat. Deze wijk vormt [17] het economische en 
administratieve centrum van Oisterwijk en onderscheidt zich van de rest van de plaats door handelsactiviteiten 
en de hoge bewoningsgraad. Een onlangs afgebroken Mariakapel heeft lange tijd op het marktplein gestaan70.  

Deze twee tegengestelde elementen bestaan heden ten dage nog steeds in de topografie van Oisterwijk71.  

 

 
64  “… Abbate et conventui Sancte Marie de Tongerlo … contulimus jus patronatus in ecclesia de Westtilborch”: 18 

januari 1232 (n.st.), ed. M.A. Erens, De oorkonden der abdij Tongerlo, op. cit. no 103, p. 145, gedateerd 19 januari 
1231. 

65  [Na 2 oktober 1192]. ed. H. van Horenbeeck, o.c., BG, dl. I, 1902, p. 349-350. 

66  AGR, AEB, carton no 10259, stuk no 159. 

67  L. van den Hoevel, Beschreijvingen der vreijheijt Oisterwijk, p. 122 en 125 [waar overigens staat Sint Peter apostel 
WdB]; A. Wichmans, Brabantia Mariana, Antwerpen 1632, p. 428. 

68  L. van den Hoevel, Beschreijvingen der vreijheijt Oisterwijk, p. 125: “Item in dezen vreijheijt is een schoon cassije oft 
steenweg ende staat aan de West eijnde van de cassije de voors. prochgiekerk met de pastoirie en de clooster en 
aan de Oist eijnde een raathuijs oft stadthuijs met een capel van Onze Lieve Vrouw van mirakel, genaemd Onze Lieve 
Vrouw aan de Lind eyndt. Agter de voors. capel staat een schoonen lindenboome … daer men de merkt onder houdt 
…”  

69  Het Kerk-eind dankt haar naam aan de parochiekerk in haar midden. Aan de andere kant heet het deel van de 
eerder genoemde ‘ville neuve’ Lind-eind verwijzend naar de lindeboom die het marktplein siert. Deze door A.J. van 
der Aa gebruikte benamingen lijken van recente datum. In het begin van de 17de eeuw noemt L. van den Hoevel 
enkel tegenover het West-eijnde het Oost-eijnde van de vrijheid, al wordt het toponiem Lind-eind al in deze eeuw 
gebruikt: dat is echter verbonden aan de Onze Lieve Vrouwekapel (Onze Lieve Vrouw aan de Lind eyndt, loc.cit. p. 
125). 

70 A.J. van der Aa op.cit. dl. VIII, p. 389: “Dit vlek [Oisterwijk] is redelijk digt bebouwd, met vele heerenhuizingen. Het 
verdeelt zich in het Kerk-eind en in het Lind-eind, en strekt zich bijna lijnregt van het West-Zuidwesten naar het Oost-
Noordoosten, over eene lengte van ¼ u. gaans uit, en bevat, vooral in het Lind-eind vele goede huizen”. 

71  Wij hebben ons er zelf van overtuigd. 
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Specifiek plan van Oisterwijk (1 cm voor 100 m). De kaart wijst met de twee kernen van nederzettingen op de 
oorsprong van het huidige dorp: de bewoningskernen Oost-Tilburg (I)  

en Oisterwijk (II), die niets anders zijn dan de delen Kerk-eind en Lind-eind. A. de omgeving  

van de St Petruskerk [is fout, hier is (in zwart) de Marcuskerk aangegeven; in rood is de juiste plaats van de oude 
Petruskerk aangegeven. Ook de oude ligging van de Voorste Stroom moet noordelijker gedacht worden. WdB]; 
B: de rijbaan, nu de straat, zich uitstrekkend tussen de voormalige kernen; C. de marktplaats van de nieuwe stad 
van Hendrik I; D. het gemeentehuis (in zwart); E. de plek Ter Burgt, waar de restanten van een middeleeuws 
kasteel aan het daglicht kwamen; N. aanduiding van het Noorden. 

 

Het is ons duidelijk dat Kerk-eind hetzelfde is als het oude dorp Oost-Tilburg en Lind-eind als de nieuwe stad. 
Hieruit volgt [18] dat de beide kernen zijn samengevoegd tot een enkele nederzetting die Oisterwijk heet naar 
de naam van de nieuwe stad72. In het vervolg van onze uiteenzetting zullen we trachten vast te stellen wanneer 
en door welke omstandigheden Oisterwijk Oost-Tilburg heeft verdrongen, haar heeft gereduceerd tot een 
buitenwijk en de naam Oisterwijk heeft opgelegd73. 

 
72  Het is duidelijk door onbekendheid van de plaatselijke geschiedenis dat auteurs Oisterwijk in Noord-Brabant 

meenden te herkennen in bronnen voor de 13de eeuwen dus voor de stichting van de nieuwe stad. Zo denkt K. 
Gloeckener dat met het centrum van bedrijvigheid Osterol in een tekst van 815 Oisterwijk bedoeld wordt (kopie van 
1170), Codex Laureshamensis, dl. I, no 105, p. 382. Het is in feite Oosterhout (ar. en c. Breda), zie M. Gysseling, 
Toponymisch woordenboek, dl. II, p. 766. Van zijn kant beweert M. Gysseling, Ibidem, ons Oisterwijk gevonden te 
hebben in een charter van het midden van de 12e eeuw. Deze akte geeft in feite de donatie aan de abdij van 
Averbode van een leen onder Oosterwijk, een gehucht van Tongerlo (ar. Turnhout, c. Westerlo) door Reinier van 
Westerloo en zijn broer Ruthard. Onder de getuigen in deze akte staat ene Menzon van Westerloo vermeld: J. 
Evers, De oorkonden der abdij Averbode, zonder plaats en datum, no 23, p. 35, gedateerd [voor 1167] (verwijzing 
naar deze tekst in M. Koyen, Abbaye d’Averbode, p. 629, n. 2 gedateerd [rond 1150]. Bovendien bevestigen de 
goederenlijsten van het klooster dat deze een leen in de omgeving van Westerlo ontvangen heeft en niet in Noord-
Brabant: A. d’Hoop, Inventaire, dl. III, no 5134, p. 51; P. Lefevre, Les archives de l’abbaye des Prémontrés d’Averbode 
à la fin de l’Ancien Régime, Archives et Bibliothèques de Belgique, dl. 42, 1971, p. 180. 

73  Zie onder p. 57. 
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Vreemd genoeg hebben de geschiedschrijvers van Oisterwijk en Noord-Brabant deze ontwikkeling 
niet opgemerkt, ondanks de bronnen waarover zij beschikten. In teksten uit de 12e en 13e eeuw 
kwam men de naam Oost-Tilburg tegen, maar op de kaarten vonden ze geen enkel dorp met die 
naam. Ze dachten dat met dat toponiem vroeger Berkel werd bedoeld74. [19] Kortom, Oisterwijk is 
vlak bij een ouder dorp gebouwd, volgens een klassiek proces tijdens de regering van Hendrik I. In 
navolging van andere hertogelijke stichtingen uit die tijd, werd de nieuwe stad ook voorzien van een 
Mariakapel en een markt75.  

 

Oost-Tilburg 

Het is van belang om nu aandacht te schenken aan dat dorp Oost-Tilburg waar de nieuwe stad is 
opgebouwd. Wij willen die parochie beschrijven en vaststellen wie er bezittingen en rechten had 
binnen de grenzen van Oost-Tilburg. Het dorp Oost-Tilburg wordt voor de eerste keer genoemd aan 
het eind van de 12e eeuw en meteen blijkt dat deze parochie naast het dorp Oost-Tilburg zelf, dat 
rond de moederkerk lag en ten noorden daarvan, ook het gehucht Helvoirt omvat. Al in 1192, naar 
het schijnt op verzoek van haar bewoners, wordt overwogen om tot oprichting van een kapel te 
komen. Dit verzoek kwam voort uit de wens om niet regelmatig lange reizen te hoeven afleggen naar 
de parochiekerk te Oost-Tilburg om de godsdienstige plichten te vervullen. De kapel werd inderdaad 
gebouwd en kort daarna ingewijd76. Ongeveer een eeuw lang is de kapel afhankelijk gebleven van de 
moederkerk77.  

Bovendien schijnt in datzelfde jaar 1192 een andere vestigingsplaats te zijn ontstaan in de parochie, 
en wel in het gehucht Heukelom, dat gelegen is aan de zuidwestkant van Oost-Tilburg. Twee 
personen, Gerard en Arnaut van Heukelom, ondertekenen als getuigen de reeds genoemde akte van 
Helvoirt78. Wij moeten echter wachten tot het begin van de 14e eeuw [20] om duidelijkere 

 
74  A. Wichmans, Brabantia Mariana, p. 430; A. Miraeus & J.P. Foppens, Opera diplomatica, dl. I, Brussel 1722, p. 736; 

A.J. van der Aa, op.cit., dl. IV Gorinchem 1843, p. 233 (s.vo. Enschot) en dl. IX, Gorinchem 1848, p. 247 en 252 (s.vo. 
Tilburg); L. Schutjes, op.cit., dl. III 1872, p. 244; H. van Horenbeeck, o.c., BG, dl. I, 1902, p. 345. Deze laatste auteur 
echter bedoelde vroeger met Oost-Tilburg zowel Berkel als een gecombineerde parochie Berkel en Oisterwijk, die 
later Oost-Tilburg en  Oisterwijk werd genoemd, vervolgens eenvoudigweg Oisterwijk naarmate deze plaats tot 
bloei kwam (Ibidem). Van de uiteenzetting van Van Horenbeeck hebben de volgende generaties geleerden 
onthouden dat Oost-Tilburg en Oisterwijk opeenvolgende aanduidingen van eenzelfde agglomeratie waren. (P.C. 
Boeren, Het hart van Brabant, p. 8, 11, 14. Zie vooral de zin “Dankt Oosttilburg of Oisterwijk zijn ontstaan aan 
hertog Hendrik I …, loc.cit., p. 11), wat onjuist is of van eenzelfde parochie (H. Hardenberg,Tilburg, p. 50), wat 
onvolledig is. Zoals we uiteengezet hebben, wijzen de twee toponiemen op twee verschillende agglomeraties, 
gelegen in dezelfde parochie die verenigd zijn in één plaats, die de naam van de levendigste wijk heeft 
aangenomen. M.A. Erens identificeert Oost-Tilburg soms met Oisterwijk (loc.cit. dl. I, p. 146) en soms met Berkel 
(loc.cit. dl. II, p. 24). 

75  Enkele plattegronden van nieuwe steden die zijn opgericht door Hendrik I, zijn besproken en weergegeven in een 
historisch-geografisch artikel van P. Bonenfant, La fondation de “villes neuves”, p. 145-170. 

76  2 oktober 1192 en [na 2 oktober 1192], ed. H. van Horenbeeck, loc.cit. dl. I, 1902, p. 348-350. Het tweede document 
bewijst dat de kapel is ingewijd tijdens het leven van Olivier, pastoor van Oost-Tilburg, geciteerd als zodanig op 2 
oktober 1192 (loc.cit.) en 31 december 1214 (AGR, AEB, Cartularium van Sint-Geertrui van Leuven, no 10308, fo. 22 
of AGR, AEB, carton no 10650; fragment in A. Miraeus & J.F. Foppens, op.cit. dl. I, p. 736). G.C.A. Juten vergist zich 
als hij de inwijding van het bedehuis van Helvoirt pas dateert aan het eind van de 13de eeuw (Consilium de Beke, p. 
146, n. 2). 

77  Helvoirt werd als parochie opgericht rond 1300, zie onder, p. 22, n. 95. 

78  2 oktober 1192, ed. H. Van Horenbeeck, loc.cit., n. 349: “Acta sunt … in sepedictae matricis ecclesiae cimiterio … …. 
coram testibus idoneis … Gerardo et Arnoldo de Huclem” Het toponiem Huclem is een oude vorm van Heukelom: M. 
Gysseling, Toponymisch woordenboek, dl. I, p. 491. M. Gysseling verwijst uitdrukkelijk naar ons charter, maar 
verwart het gehucht Oost-Tilburg met Heukelum (prov. Zuid-Holland, ar. Dordrecht, c. Gorinchem). 
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vermeldingen te vinden van het afgelegen oord Heukelom in het dorp Oisterwijk79.  

In 1214 wordt een andere kern, Berkel, vermeld, gelegen in de parochie, nu aan de westkant van 
Oost-Tilburg. Dan bezit deze kern reeds net als Helvoirt een eigen kapel als dochter van de 
moederkerk80.  

Een halve eeuw later, in 1269, verwijst een charter naar het bestaan van een vicus, gelegen tussen 
Tilburg en Loon op Zand, aan de rand van het bos van Udenhout. Het is een uitgestrekte dichte 
bebossing die nog in het begin van de 13e eeuw het noordwesten van de parochie Oost-Tilburg 
bedekte81. Dit document zou kunnen slaan op het dorp Udenhout, ontstaan in de schaduw van dit 
grote bos waaraan het ook zijn naam ontleent. Op een niet vast te stellen tijdstip werd ook daar een 
kapel gebouwd die afhankelijk was van de moederkerk, maar waarvan het bestaan pas later bekend 
is geworden via de registers van het dekenaat Hilvarenbeek82.  

Aldus omvat, omstreeks 1200, de parochie Oost-Tilburg het gebied van Berkel, Helvoirt, Heukelom en 
Udenhout, die tegenwoordig als zelfstandige gemeenten bestaan […] en buren zijn van Oisterwijk83. 
Dit bewijst dus dat de parochie in die tijd een grote omvang heeft gekend. Bovendien bewijzen de 
nog bewaard gebleven bronnen sinds het eind van de 12e eeuw dat de parochie een onmiskenbare 
economische vlucht heeft genomen.  

[21]Het ontstaan van gehuchten en de inwijding van een plek voor de eredienst in bijna elk van hen 
wijzen er op dat het aantal inwoners in de parochie is toegenomen; die beweging is ongetwijfeld in 
de 12e eeuw begonnen, daar het ontstaan van drie van de uitbreidingen van Oost-Tilburg te weten 
Berkel, Helvoirt en waarschijnlijk ook Heukelom kunnen worden vastgesteld tussen 1192 en 121484.  

Deze demografische groei gaat vergezeld van een aanzienlijke toename van de landbouw onder 
Oost-Tilburg. De vorming van de nieuwe woonkernen, die ver van de moederkerk lagen, is het 
duidelijkste voorbeeld van die expansie. Het houdt ook in dat er nieuwe landbouwgronden moeten 
zijn ontstaan door het kappen van bossen en het daarna bezaaien van het nieuwe land op 
verschillende plekken die vroeger onbebouwd waren. De namen BerkeI en Udenhout kunnen 
verwijzen naar het oorspronkelijk boskarakter van die plaatsen85. Het is onmogelijk vast te stellen 
wanneer deze ontginningen precies zijn begonnen maar in elk geval mag aangenomen worden dat 
rondom Berkel en Helvoirt omstreeks 1200 genoeg velden zijn bewerkt om de mensen te voeden en 

 
79  Een zekere Witmannus de Hukelom verschijnt in een charter van 1310 (M.A. Erens, op.cit., dl II, no 422, p. 207-208). 

Het gehucht Heukelom wordt aangetroffen in akten van 26 juni 1327, ed. D.Th. Enkelaar, op.cit., p. 121 (gedateerd 
24 juni 1327) en 1 september 1329, ed. Ibidem, p. 235.In 1609 verklaart L. van den Hoevel, Beschreijvingen der 
vreijheijt Oisterwijk, p. 121 dat Heukelom deel uitmaakt van de parochie Oisterwijk. 

80  Oisterwijk, 31 december 1214: AGR, AEB, no 10308, fo 22 of carton no 10650; fragment in A. Miraeus & J.F. 
Foppens, o.c., dl. I, p. 736. Dit charter van 1214 betreft de gift van een deel van de tienden aan de kapel van de H. 
Maria en St. Willibrord van Berkel. Olivier, pastoor van Oost-Tilburg is een van de getuigen bij deze akte. In de 
registers van het dekenaat Hilvarenbeek wordt het bedehuis van Berkel genoemd als annex van de parochiekerk 
van Oisterwijk: G.C.A. Juten, Consilium de Beke, p. 217 en 229; H.Hens. De oude dekenaten, dl. II, p. 403. 

81  4 mei 1269, ed. C. Butkens, Trophées tant sacrés que profanes du duché de Brabant, dl. I, 2e druk ‘s-Gravenhage, 
1724, Preuves, p. 103 of BG, 3de serie dl. I, 1949, p. 69, naar het origineel (we citeren voortaan deze laatste druk). 

82  G. Juten, Consilium de Beke, p. 230; H. Hens, De oude dekenaten, dl. II, p. 403. L. Schutjes o.c., dl. V, p. 770, beweert 
dat de kapel van Udenhout al bestond in het begin van de 14e eeuw. 

83  Gemeenten Berkel-Enschot en Heukelom (ar. Breda, c. Tilburg), Helvoirt (ar. & c. ’s-Hertogenbosch) en Udenhout 
(ar. Breda, c. Tilburg). Sommige aanwijzingen worden voor elk van deze woonkernen vermeld in A. van der Aa, o.c., 
dl. II 1840, p. 327-328 (Berkel); dl. V 1844, p. 408-409 (Helvoirt) en 538 (Heukelom); dl. XI 1848 p. 353-355 
(Udenhout). 

84  2 oktober 1192 en [na 2 oktober 1192]. ed. H. van Horenbeeck, loc.cit., p. 438-350; Oisterwijk 31 december 1214: 
AGR, AEB, no 10308, fo 22 of carton no 10650; fragment in A. Miraeus & J.F. Foppens, Opera diplomatica, dl. I, p. 
736. 

85  H. Hardenberg, Tilburg, p. 52. Volgens M. Gysseling, o.c., dl. I, p. 126 zou het toponiem Berkel “bosje op hoge 
zandgrond” betekenen. 
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om in elk van de plaatsen een bedehuis en de bedienaar ervan te kunnen onderhouden86. Wat 
betreft Udenhout, deze vicus wordt pas voor de eerste keer vernoemd in 1269 als het tenminste die 
plaats betreft op dat tijdstip87. In elk geval strekt het bos zich over dat deel van de parochie uit en 
werd zeker sinds het begin van de 13de eeuw ook al geëxploiteerd. Het gebruiksrecht bestaat al in 
123288. In een charter van 1269 worden bebouwbaar land en weiden naast bos genoemd89 onder 
Udenhout.  

[22] De agrarische expansie valt ook af te lezen aan de grote hoeveelheid tienden in het dorp en de 
verdeling ervan. In bijna alle akten sedert het begin van de 12de eeuw worden ze vermeld. Ze worden 
zowel rond het oorspronkelijke dorp geheven als in de nieuwe gebieden en overal vormen ze een 
aanzienlijke bron van inkomsten90. Zij worden ingevorderd in 1192 in Helvoirt91, te Berkel in 1214, 
1217, 1234 en 124092, onder Udenhout in 131093. Novale tienden bestaan naast oude tienden te 
Berkel in 1234 en onder Udenhout in 131094. 

In de loop van de 13e eeuw breiden de nieuwe centra van bedrijvigheid zich verder uit. Aan de 
Helvoirtse kant wordt deze plattelandsontwikkeling zichtbaar doordat dit gehucht zich afscheidt van 
de rest van het dorp Oost-Tilburg. Rond 1300 is het gebied van Helvoirt opgewaardeerd tot parochie 
en de plaatselijke kapel wordt een officiële ecclesia en als ‘quarte chapelle’ in de registers van het 
dekenaat Hilvarenbeek opgenomen95. In Berkel [23] en Udenhout zijn het de novale tienden die de 

 
86  In 1192 wanneer er sprake is van de bouw van een kapel in Helvoirt, zijn er twee harde voorwaarden om dit project 

te realiseren: toestemming van de bisschop van Luik en beschikken over voldoende middelen om een bedienaar te 
onderhouden (2 oktober 1192, ed. H. Van Horenbeeck, loc.cit., p. 348-349. 

87  4 mei 1269, ed. BG, 3de serie dl. I, 1949, p. 69. 

88  In 1232 geeft Hendrik I aan de abdij van Tongerlo zijn tiende van Tilburg (Westilborc) cum sago plenario de 
Odenhout (ed. M.A. Erens, o.c., dl. I, no 105, p. 148-149). In het jaar daarop bevestigt paus Gregorius IX aan het 
klooster de usuagium nemoris de Odenhout (Anagni, 5 maart 1233, ed. Ibidem, no 111, p. 154). Voor het woord 
usagium zie C. du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, ed. nova, dl. VIII, Niort, 1887, p. 385 en J.F. 
Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, dl. 11, Leyde 1964, p. 1052-1053. Voor de term sagus zie de 
verzamelde teksten door H. Lamy, op.cit. p. 162, noot 1. 

89  4 mei 1269, geciteerde ed. 

90  “Decimam … sitam in territorio de Oestilborgh“ Leuven 3 augustus 1233, AGR, AEB, no 10308, fo 23 – Decimam … in 
parrochia de Thilborch “ Park, 6 december 1244, AGR, AEB, carton no 10257, deel no 44, ed. H.P.H. Camps, De 
stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van ’s-Hertogenbosch, Utrecht 1948, 
p. 182-183 en 14 december 1244, AGR, AEB, carton no 10259, deel no 159 (tekst opgenomen in een charter van 
1296). Deze twee documenten betreffen dezelfde tienden en de parrochia de Thilborch is ongetwijfeld die van Oost-
Tilburg, zoals uit de charters blijkt. Deze tienden zijn gegeven aan het kapittel van Sint Geertrui van Leuven, die het 
gezag van deze parochiekerk vanaf 1231 bezit (zie boven p. 15,n. 61) en dat ernaar streeft alle tienden van de plaats 
in handen te krijgen. Bovendien zijn deze twee charters gereproduceerd in een charter van 1296, een echte 
verzameling teksten over Oost-Tilburg - “Decimam sitam in parochia de Oestilborgh“ 6 april 1248 (n.st.), AGR, AEB, 
no 10308, fo 23 vo – 7 mei en 1 oktober 1259 AGR, AEB, carton no 10257, delen no 66 en 71. 

91  2 oktober 1192, ed. H. Van Horenbeeck, loc.cit., p. 348-349. 

92  Oisterwijk, 31 december 1214: AGR, AEB, no 10308, fo 22 of carton 10650; fragment in A. Miraeus & J.F. Foppens, 
Opera diplomatca dl. I, p. 736 – Lateranen, 25 oktober 1217; fragment in J. Paquay, Documents pontificaux, no 193, 
p. 96. – 1 mei 1234, ’s-Hertogenbosch en 28 mei 1240: AGR, AEB, no 10308, fo 22 vo en 23 ro of carton no 10651; 
fragmenten in A. Miraeus & J.F. Foppens, op.cit., dl. I, p. 750 & 761. 

93  11 en 15 oktober 1310: AGR, AEB, carton no 10678. Een fragment van het charter van 11 oktober is uitgegeven in J. 
Habets, De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn, dl. I, ‘s-Gravenhage 1889, no 147, p. 154 
met de verkeerde datum 12 oktober 1320. 

94 1 mei 1234, ’s-Hertogenbosch, en 11 en 15 oktober 1310, geciteerde charters. 

95 In 1296, wordt het bedehuis van Helvoirt nog omschreven als een ecclesiam seu capellam …. quid est appenditum 
matricis ecclesie de Oostilborch et de Oisterwich (AGR, AEB, carton no 10259, deel no 159. Daarentegen wordt in het 
begin van de 14e eeuw in charters gesproken van de kerk (ecclesia) en van de pastoor (presbyter), daarna, in 1240, 
van de parochie (parrochia) van Helvoirt: 24 mei 1399, D. Th. Enklaar, op.cit. p. 105; 11 februari 1312 (n.st.). M.A. 
Erens, op.cit. dl. II, no 442, p. 237-238; 20 mei 1340, Ibidem, dl. III no 847, p. 396. – Ecclesia quarta capella (15e 
eeuw): G.C.A. Juten, Consilium de Beke, p. 146; H. Hens, De oude dekenaten, dl II p. 374. Over de quarta capella in 
het bisdom Luik zie D. van Overstraeten, Le pouillé de l’abbaye de Saint-Ghislain, p. 31. 
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vooruitgang rondom deze kernen laten zien96. Bovendien betekent een verwijzing, in het begin van 
de 14e eeuw, naar het feit dat er al lange tijd stukken bouwland in Berkel lagen dat er nieuw land in 
cultuur is gebracht in deze streek97. Aan de Udenhoutse kant is omstreeks 1250 duidelijk 
waarneembaar dat de hoeveelheid bos afneemt. Er zijn open plekken tussen de hoge bomen 
gehakt98. Rond de overgang van de 13e naar de 14e eeuw99 zijn percelen grond, die wellicht nog 
onlangs zijn ontbost, in groten getale verkaveld en omgewerkt tot akkers en weiden100. Vervolgens 
verkoopt hertog Jan II van Brabant voor 3000 pond aan het kapittel van Sint Geertrui te Leuven alle 
tienden (grote en kleine, novale en oude) die hij volgens hemzelf int op het bezit van het 
eerdergenoemde bosgebied te Udenhout101. Zo liggen bij het begin van de 14e eeuw bouwland, 
weiden en braakland te Udenhout naast bosgebieden102. Twee eeuwen later echter vragen de 
inwoners van Helvoirt toestemming om een deel van de braakliggende grond opnieuw te 
bebossen103.  

[24] In de late middeleeuwen zijn er steeds meer aanwijzingen in de aktes dat de landbouw zich 
uitbreidt. De gemeenschappen van Oisterwijk, Helvoirt en Heukelom huren braakliggende grond om 
er hun vee laten grazen104. In 1387 staan er in de parochie al molens in de gehuchten Kerkhoven en 
Nedervonderen105. In de 15e eeuw is er in Ter Borch sprake van een hoeve, een molen en een 

 
96  1 mei 1234, ’s-Hertogenbosch, en 11 en 15 oktober 1310, geciteerde charters. 

97  “… IIIIor lopinata siligince terre que se habere dicebat in Berkel in antiquis agris”: 4 mei 1306, ed. M.A. Erens, o.c., dl. 
II no 374, p. 138. 

98  In de akten van 14 december 1299 geeft de hertog de hovas terre sitas in nostro nemore de Udenhout in cijns: twee 
verschillende dossiers, ed. M.A. Erens, op.cit. dl II, no 321, p. 60 (er is sprake van dezelfde hovas zijn die dan carucas 
worden genoemd in 1306 en in 1309, ed. Ibidem, dl. II, no 380 en 415, p. 145 en 193); A. Notebaert, Giersbergen, no 
3, p. 4. (Op 29 september 1306 zijn het bonaria wastinorum … in nostra nemore de Leendonc die door de hertog in 
cijns worden gegeven aan de abdij ter Kameren (twee delen ed. Ibid. no 4 & 5, p. 6 & 7). 

 Leendonk: dit gehucht wordt gesitueerd aan beide kanten van de grens van Udenhout en Helvoirt, zoals teksten uit 
de 14e eeuw suggereren; “bona sua sita in Udenhout in loco dicto op Leendonc”, 12 en 23 maart 1317 (n.s.) ed. M.A. 
Erens, op.cit. dl. II, no 523 en 528, p. 366 & 376; “bona dicta de Leendonc jacencia in parochia de Helvoirt”, 20 mei 
1340, Ibidem, no 847, p. 496. 

99  Zie charters tussen ongeveer 1290 en 1310 in M.A. Erens, op.cit., dl. I, no 267 p. 351; dl. II, no 320, 321, 373, 374, p. 
59, 60, 136, 137. 

100  Particulieren die goederen onder Udenhout in cijns nemen, verplichten zich om die tot bouwland en weiden om te 
werken (promisit quod … dicta bona pro parte … apta faciet ad prata et pro parte sulcabilia seu apta ad colendum; 
dicta bonaria … sulcabilia et apta ad colendum … faciet): twee charters van 4 mei 1306, ed. M.A. Erens op.cit. no 
373 en 374, p. 136 & 139. 

101  “In fundo seu territorio nemoris nostri quondam dicti Udenhout”: 15 oktober 1310, AGR, AEB, carton no 10678; 
“onsen bossche dat men wilen hiedt Ut den hout”, in een charters van dezelfde maand geschreven in 
middelnederlands (zie hierna). In dit laatste charter van dezelfde hertog en in een bul uit dezelfde tijd van paus 
Clemens V, wordt de overdracht gepresenteerd als een schenking: 11 oktober 1310 en 27 februari 1312, Ibidem. De 
pauselijke bul staat ook in het cartularium van Sint Geertrui in AGR, AEB, no 10308, fo 40. 

102  Zie charters uit het eerste kwart van de 14e eeuw in M.A. Erens, op.cit., dl. II, no 275, 378, 379, 380, 512, 519, 
523,en 528, p. 139, 143-145, 349, 361, 366, 376. 

103  De inwoners in Helvoirt vragen de vorst bomen te mogen planten want ze hebben “groot gebrek van berninge ende 
houte, omdat sij verre van bosschen gelegen sijn”: 20 april 1491, ed. D. Enklaar, op.cit. p. 117. 

104  4 december 1300, ed. D. Enklaar, op.cit., p. 177 (Oisterwijk); 26 juni 1327, ed. Ibidem, p. 121, gedateerd 24 juni 
(Heukelom). Op het eind van de 15e eeuw bezitten de inwoners van Helvoirt al lange tijd hun gemeint: 20 april 
1491, ed. Ibidem, p. 115. – Sommige teksten maken uitdrukkelijk melding van het laten grazen van het vee 
(beesten) van de dorpelingen op de gemeint van Helvoirt (Iibidem, p. 119, tekst van 1491) en Heukelom (Ibidem, p. 
121, tekst van 1327). 

 N.B. We kunnen Helvoirt niet buiten beschouwing laten omdat het oorspronkelijk deel uitmaakte van de parochie 
Oost-Tilburg. 

105  “Item van eenre moelen die bi Oesterwijc steet, gheheyten tot Kerchoeven”: Verslagen van de schout van ’s-
Hertogenbosch over 1387; inkomsten van de schout van Oisterwijk, AGR, CC, no 2784, geciteerde tekst door Ch. 
Kerremans, Etude, p. 190, n. 1. “Molendinum venti dictum ter Nedervonderen situm in parochia de Oesterwijc: 14 
januari 1387, ed. H.P.H. Jansen, Landbouwpacht, p. 117. 
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oliepers106. Sinds de 13e eeuw verwerven Bossche burgers onroerende goederen in Oost-Tilburg en 
omliggende plaatsen107. Men zegt dat zij in 1491 bijna alle grond in Helvoirt in bezit hebben108. [25] 
Deze beleggingen wijzen er op dat het rendabel was om onroerend goed op het platteland rondom 
Oisterwijk te bezitten. De ontwikkeling van het platteland die zich manifesteert in Oost-Tilburg sinds 
het eind van de 12e eeuw is een duidelijke uiting van een expansie die zich in de gehele streek 
voordoet. Enkele voorbeelden geven de omvang aan van de activiteiten van de gebieden rond Oost-
Tilburg. Op de eerste plaats zijn er heel wat ontginningen ter hand genomen in deze regio sinds de 
13e eeuw. Bronnen uit deze periode verwijzen regelmatig naar het ontginnen van land, naar het in 
cultuur brengen ervan en naar novale tienden in de plaatsen Alphen109, Drunen110 en Tilburg111. 
[ontginningen door en vanwege geestelijke orden.] Op de tweede plaats zijn er in de streek nogal 
wat landbouwbedrijven ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn; de curtis Nuleinde, eigendom van 

 
106  “… Ter Borch met eenre watermoelen ende olyemolen”: 1440, AGR, Archieven van het leenhof van Brabant, reg. no 

9, fo. 162 vo, Zie ook H.Hardenberg, Tilburg, p. 54 en de beschrijving van dit goed in de 17e eeuw in L. van den 
Hoevel, Beschreijvingen der vreijheijt Oisterwijk, p. 126. 

107  Vanaf de 13e eeuw bezitten Bossche burgers goederen en rechten onder Belveren, Enschot, Haaren, Helvoirt, 
Oisterwijk, Tilburg en Udenhout, zoals blijkt uit charters ongeveer tussen 1275 en 1325: ed. M.A. Erens, o.c., dl. I, no 
225, 234, 235, p. 302, 312-314; dl. II, no 294, 385, 386, 396, 422, 442, 448, 460, 519, 523, 528, p. 21, 152, 154, 164, 
207, 237, 245, 259, 361, 366, 376; dl. III, no 584, 626, p. 36, 93. Het is zinloos deze lijst nog verder uit te breiden. 
Naast onbekende burgers uit den Bosch komen in deze teksten leden van bekende Bossche geslachten voor – Bac, 
Knode, Rover -. Zo verwijzen schepenen van ’s-Hertogenbosch naar de goede eigenschappen van burger Guillaume 
Bac in 1323 (nosto conburgensi, ed. Ibidem, dl. III, no 626, p. 93). Voor de familie Knode zie H. Hardenberg, Tilburg, 
p. 35. Voor de Rover, zie Ch. Kerremans, op.cit. p. 63 en H.P.H. Jansen, Lambouwpacht in Brabant, p. 66 

 Er zijn ook twee broers vermeld, burgers van Leuven en Mechelen, die goederen in cijns nemen in Udenhout: M.A. 
Erens, op.cit., dl. II, no 321, p. 60 (tot hetzelfde dossier behoren no 380 en 415, p. 145 & 193). 

 De familie Volcart van Antwerpen heeft ook bezittingen aangekocht in de omgeving, onder Haaren, Moergestel en 
Udenhout, zie Ibidem, dl. I, no 246 en 254, p. 328 en 336; dl. II, no 328 p. 68. Zie tenslotte over deze familie: M. 
Martens, L’administration du domaine ducal en Brabant au moyen âge (1250-1406), Brussel, 1954, p. 84. 

108  “Gemerckt dat tvoors. dorp van Helvoirt seer cleyn is ende die meeste deelen van den goeden aldaer gelegen den 
porteren ende ingesetenen onser voors. stadt van den Bossche toebehooren”: 20 april 1491, ed. D.Th. Enklaar, 
op.cit., p. 116. 

109  Als eigenaren van een boerderij genaamd van Nuleinde of van Alphen, gelegen in de parochie Alphen (zie hierna 
noot 112), hebben de Norbertijnen van Tongerlo in dat dorp al voor 1236 gronden in cultuur gebracht. Bij een 
geschil ontstaan over goederen onder Alphen tussen de abdij en de Tempeliersorde worden scheidsmannen 
aangewezen die accedentes ad curtem de Alphein bona fide inquirent quantum medietas fundi in quo sita est dicta 
curtis et terra arabilis valebat antequam a fratribus de Tongrelo sartoretur et quantum modo valeat: 9 juli 1236, ed. 
M.A. Erens, op.cit. dl. I, no 122, p. 167-168. Aan hetzelfde klooster geven de heren van Breda een honderdtal 
percelen bos en heide, onder Alphen, in cijns vlak bij de boerderij van Nuleinde, in het laatste kwart van de 13e 
eeuw en ze beloven belastingvrijheid aan de pachters van de abdij die zich op de betreffende gronden wilden 
vestigen. Deze laatste clausule suggereert dat er ontginningen zijn gepland in de parochie: 20 juni 1280 en 26 
februari 1295 (n.s.), ed. Ibidem, dl. I, no 228, p. 305-306 en dl. II, no 289, p. 12-14. 

110  In 1244 geeft de hertog van Brabant, Hendrik II, aan de abdij van Der Kameren nieuwe gronden onder Drunen in 
cijns: C quinquaginta bonaria novalium vel circiter apud Ter Unen, ed. A. Notebaert, Giersbergen, no 1 & 2, p. 1 & 3. 
Deze landerijen zijn zeker het begin geweest van de vestiging van de hoeve van Der Kameren te Giersbergen (zie 
hierna p. 26, noot 115). In 1284 geeft Jan I de novalen van Drunen aan de Norbertijnen van Tongerlo, die vanaf 1233 
het gezag van de parochiekerk bezitten (ed. M.A. Erens, op.cit., no 114, p. 159-160), en die er de oude tienden 
(decimas antiquas seu majores) ontvangen uit het dorp (omne jus tam proprietas quam possessionis, quod hactenus 
habuimus seu habere in posterum poterimus in decimis novalibus provenientibus infrea limites dicte parrochie de 
Huna: 5 mei 1284, ed. Ibidem, dl. I, no 241, p. 322-323). In februari 1298 (n.s.) heeft Jan II deze bezittingen van het 
klooster van Tongerlo bevestigd, waarbij hij onder andere Drunen cum decima novali de campo monalium (ed. 
Ibidem dl. II, no 305, p. 38) vermeldt. 

111  “Decime de novalibus que sunt in Westilborch”: 18 maart 1242 (n.s.), ed. M.A. Erens, op.cit., dl. I, no 129, p. 175-
176. 
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Tongerlo112 en het Huis ter Braake van de Tempeliers113, beide [26] onder Alphen, de hoeve van Ter 
Kameren onder Giersbergen bij Drunen114 en de hoeven Ten Dijck en De Rijt in de parochie 
Tilburg115. Verscheidene wind- en watermolens draaien onder Alphen116, [27] Enschot117, 
Hilvarenbeek118, Tilburg119, en ook op de begrenzing van Haaren en Helvoirt120.  

 
112  In 1213 bevestigt paus Innocentius III aan de abdij van Tongerlo het bezit van zijn “curia … de nove terre de Alphen 

cum pertinentiis suis”: Lateranen, 11 mei 1213, ed. M.A. Erens, op.cit. dl. I, no 66, p. 104. Later wordt deze boerderij 
curtis (of curia) van Alphen genoemd, van Nulende of Niwenlanda (“curiam … de Niwenlanda in dominio nostro de 
Alphen sitam”): stukken uit 1233, 1236, 1280, 1295 en 1308, ed. Ibidem, dl. I, no 111, 122, 123, 228, p. 159, 167, 
169, 305-306 en dl. II, no 289, 394, 404, p. 12-13, 162, 179. In een charter van december 1245 noemt de abdij van 
Tongerlo ditzelfde ontginningscentrum domus nostre de Alphen que notatur nova curia, ed. F.F.X. Cerutti, 
Rechtsbronnen, no 27, p. 20. Voor de samenstelling van het domein van de abdij in de parochie Alphen sinds 1175, 
zie H. Lamy, L’abbaye de Tongerlo, p. 30, 31, 167, 182, 204, 205, 218, 316-317, 324. De teksten waarnaar deze 
auteur verwijst zijn uitgegeven of geanalyseerd voor het laatst door M.A. Erens en F.F.X. Cerutti, in hun reeds 
geciteerde werken. 

113  Ter Braken of ter Braake: gehucht onder Alphen, zie A.J. van der Aa, o.c., dl. II, 1840, p. 658. De Tempeliers 
verschijnen voor het eerst in Alphen in 1236 als ze een geschil hebben met de Norbertijnen van Tongerlo over 
tienden en landerijen (H. Lamy, o.c., p. 167, 182, 226. Zie ook charters van 9 juli en 17 november 1236, ed. M.A. 
Erens, op.cit., dl. I, no 122, 123, p. 167-169). De Tempeliers verwierven bezittingen rond het huidige Turnhout en te 
Rixtel vanaf het eind van de 12de en het begin van de 13e eeuw, zie De Chestret de Haneffe, L’ordre du Temple dans 
l’ancien diocèse de Liège ou la Belgique orientale, BCRH, 5e serie, dl. 11, 1901, p. 304-307 en 344-345; F.F.X. Cerutti, 
Rechtsbronnen, p. LXXI-LXXII. Trouwens De Chestret de Haneffe, loc.cit., p. 305 heeft de curtis de Alphein die 
aangehaald wordt in een charter van 9 juli 1236, onterecht geïdentificeerd met het huis Ter Braken. Het gaat in 
werkelijkheid om de boerderij Nuleinde, bezit van Tongerlo, zoals vermeld in de vorige noot. Zie ook de hiervoor 
genoemde akten van 9 juli en 17 november 1236. Over de huizen van de Tempeliers in onze streken met inbegrip 
van de Commanderie van Ter Braken zie als het meest recente M. Marchal-Verdoodt, Les maisons des Hospitaliers 
et des Templiers dans l’ancien duché de Brabant au début du XIVe siècle, in Hommage au professeur P. Bonenfant, 
Brussel, 1965, p. 255-266. 

114  “Curiam dictam Ghirsberghe”: 23 november 1313, ed. A. Notebaert, Giersbergen, op.cit. no 7, p. 10. Giersbergen, 
gehucht van Drunen, volgens A.J. van der Aa, op.cit, dl. IV, 1843, p. 559. De abdij van Ter Kameren verwierf de 
eerste bezittingen onder Drunen in 1244 (zie boven p. 25, noot 110). 

115  Een charter van 4 december 1300, die de grenzen aangeeft van de woeste gronden toegewezen aan de inwoners 
van de villa Oisterwijk, geeft nauwkeurig aan dat de woeste gronden doorlopen usque ad domum Dieghenen: ed. 
D.Th. Enklaar, o.c., p. 177. Waarschijnlijk is hier de boerderij ten Dijck bedoeld zoals de naam suggereert en zoals de 
ligging van het landgoed op de grens van Oisterwijk en Tilburg doet vermoeden. In dat geval zou ten Dijck al 
ontgonnen zijn rond 1300. Wat het domein de Rijt betreft, dat wordt waarschijnlijk bedoeld in de volgende passage: 
“supra bonorum van der Riet, secundum quod fuerant domine Cristine dicte Kariis”: 27 juli 1310, ed. M.A. Erens, 
op.cit. dl. III, no 424, p. 209 e.v. In ieder geval is deze boerderij in bedrijf op het laatst aan het begin van de 15e 
eeuw (H. Hardenberg, Tilburg, p. 63). 

116  “Item a la Braque a I molin”: mei 1313, ed. De Chestret de Haneffe, loc.cit., p. 344. Latere inventarisaties van de 
goederen van Ter Brake verduidelijken dat het een windmolen betreft: juni 1373, ed. U. Berlière, Inventaire des 
Instrumenta miscellanea des Archives Vaticanes au point de vue de nos anciens diocèses, in Bulletin de l’Institut 
Historique belge de Rome, dl. IV, 1924, p. 95; 1373, ed. M. Marchal-Verdoodt, loc.cit., p. 266. Deze teksten uit 1373 
spreken, zonder de ligging aan te geven, van twee windmolens die bij Ter Brake horen, waardoor men zou kunnen 
veronderstellen dat de tweede gebouwd is tussen 1313 en 1373. Dat is niet waar. Het document uit 1313 noemt die 
andere molen ook al en lokaliseert hem onder Oosterhout, een plaats die vlakbij de streek ligt waarin we 
geïnteresseerd zijn. 

117  “Ad molendinum venti Willemi dicti de Fine situm in Enchyt”: 24 mei 1309, ed. D.Th. Enklaar, o.c., p. 105. 

118  “Molendinum aquatile de Rovort”: 1 september 1329, ed. D.Th. Enklaar, o.c., p. 235. Rovort of Rovert, gehucht van 
Hilvarenbeek, volgens A.J. van der Aa, op.cit. dl. IX, 847, p. 735. 

119  “De medietate molendini consistentis in Westilborch juxta cimiterium ibidem”: 16 oktober 1310, ed. M.A. Erens, 
op.cit., dl. II, no 425, p. 212-213. - “Unum molendinum situm Inthout”: [1312], ed. L. Galesloot, Le livre des 
feudataires de Jean III, duc de Brabant, Brussel 1865, p. 52. In plaats van Inthout te identificeren als Udenhout, zoals 
gewoonlijk gebeurt, herkent H.Hardenberg, Tilburg, p. 49-50, in Inthout Eindhoven, gehucht van Tilburg, 
opgetekend in A.J. van der Aa, op.cit, dl. IV 1843, p. 119 en dl. XI, 1848, p. 245 - “Duo molendina venti sita in 
Westtilborgh”: 21 december 1338, ed. M.A. Erens, op.cit., dl. III, no 833, p. 378-379. 

120  “Molendinum venti Gerardi Piscatoris”: 24 mei 1309, ed. D.Th.Enklaar, op.cit., p. 105. Deze windmolen dient als 
oriëntatiepunt in de afbakening van de gemeint van Haaren. Het vormt een grenspaal tussen de Molenstraat onder 
Helvoirt en Het Eind onder Haaren aan de rand van de woeste gronden. 
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Overal krijgen de dorpsgemeenschappen onbebouwde gronden te leen om turf te steken121 en vee 
te weiden122. Bij hun hoeve te Giersbergen hoeden de Cisterciënzers van Ter Kameren een kudde 
schapen123 en ossen komen voor bij de bezittingen van de Tempeliers op Ter Braake124.  

[28] Tenslotte is de bevolkingsaanwas die in Oost-Tilburg duidelijk waarneembaar is, ook merkbaar in 
het omliggende platteland. De gehuchten Gijzel onder Helvoirt, Belveren onder Haaren en 
Spoordonk onder Oirschot ontstaan in 1285 en in 1370125. Gijzel heeft op het laatst in de 15de eeuw 
zijn eigen kapel126. 

Aan het slot van dit hoofdstuk blijkt duidelijk dat de nieuwe stad kort voor 1213 werd gesticht in een 
parochie en een streek waar het in cultuur brengen van nieuwe gronden al was begonnen en 
vruchten afwierp. Daarmee verliest de klassieke uitleg over de vestiging van Oisterwijk - een van de 
initiatieven van Hendrik I om de verlaten en ongerepte streken te koloniseren – alle 
geloofwaardigheid. Het valt daarentegen niet te ontkennen dat door een nieuwe stad te stichten de 
hertog zo veel mogelijk voordeel heeft kunnen halen uit de ontwikkeling van de streek. In dat opzicht 
doet de aanleg van een marktplein in het centrum van de nieuwe stad vermoeden dat economische 
motieven zeker een rol hebben gespeeld bij de onderneming van de hertog. Het vervolg van ons 
onderzoek over Oisterwijk zal echter aantonen dat Hendrik I in het begin andere zorgen en ambities 
had. 

 

Eigenaren in de oorspronkelijke parochie Oost-Tilburg 

In verband daarmee is het nu tijd om te bepalen wie eigenaar was van de grond, de mensen, de kerk, 
het gezag en het tiendrecht in de oorspronkelijke parochie Oost-Tilburg.  

Volgens de bronnen die bewaard zijn gebleven uit de 13e, 14e en 15e eeuw is het duidelijk dat de 
nederzetting Oost-Tilburg een uitgestrekt hertogelijk domein was. De hertog spreekt en beslist als 
eigenaar van bebouwd en braakliggend land, weiden, bossen en jachtgebieden. Hij rekent de 

 
121  Dat turf voor de dorpsgemeenschappen belangrijk is, blijkt uit de vervolging die gerechtsdienaren instelden tegen 

degenen die deze grondstoffen zonder vergunning of ondanks verboden wonnen of verkochten. We zetten hier 
teksten bij elkaar die relevant zijn voor Oisterwijk en andere dorpen. Verslag van de schout van ’s-Hertogenbosch 
van 1369 (AGR, CC, no 2779): “P. van enen coer van torfslaen”. Idem, van 1385 (Ibidem, no 2781): “G…, bedraghen 
van den gherswornen dat hij torf vercoft hadde jeghen ’t verbot”. Idem van 1389, inkomsten van de schout van 
Oisterwijk (Ibidem, no 2787): “B. om dat hij torf had gevoert ten Bosch van den ghemeint van Oesterwijc, dat 
verboden was”. Bronnen geciteerd door Ch. Kerremans, op.cit., p. 151, n. 1 & 2. 

122  Om zich te beperken tot de 14de eeuw en tot dorpen in de omgeving van Oisterwijk zie charters van 1334 voor 
Beers, ed. M.A. Erens, op.cit, dl. III, no 775, p. 291-292; van 1321 en 1330 voor Drunen, ed. D.Th. Enklaar, op.cit., p. 
73-76; van 1301 en 1315 voor Esch, Ibidem, p. 100-103; van 1309 voor Haaren, Ibidem, p. 105; van 1331 voor 
Hilvarenbeek, Ibidem, p. 122-123; van 1329 voor Tilburg en Goirle, Ibidem, p. 235-237. De meeste teksten noemen 
uitdrukkelijk de veestapel van deze dorpsgemeenschappen: pecora et bestias (1334, ed. M.A. Erens, op.cit., dl. III, p. 
292); pecora et animalia (1331, ed. D.Th. Enklaar, op.cit., p. 123); beesten (1315 en 1330, Ibidem, p. 75 en 102). Zie 
bovendien de volgende noot en voor het beheer en de overdracht van de woeste gronden door de hertogen van 
Brabant in de middeleeuwen, M. Martens, L’administration, p. 206. 

123  Al in 1244 verleent de hertog van Brabant aan de abdij Ter Kameren het recht om hun vee te laten grazen op de 
gemeint van het leen Drunen: “infra dicte ville de Unen allodium tam in humido quam in sicco communibus possint 
uti pascuis et gaudere”. ed. A. Notebaert, Giersbergen, op cit. no 1 & 2, p. 1 & 3. In 1313, klagen de monniken van 
Ter Kameren bij Jan III dat mensen in de omgeving zieke schapen laten grazen op de weidegronden van de hoeve 
samen met die van de abdij: “quidam commorantes juxta seu circum curiam. dictam Ghirsberghe que ad dictam 
abbatissam et conventum de Camera dinoscitur pertinere. oves suas infirmas et macula periculosa maculatas cum 
ovibus abbatisse et conventus de Camera et infra pascua earundem ad dictam curiam pertinentia … contra dictarum 
abbatisse et conventus de Camera voluntatem et in ipsarum prejudicium et gravamen, conversare, inhabitare 
faciunt”: 23 november 1313, Ibidem, no 7 p. 10-11. 

124  “Item le bouverie de le maison” mei 1313, ed. De Chestret de Haneffe, loc.cit.p. 344 ; “Item appartient a la dicte 
maison de Braque que on fait a VI beufs”: 1373, ed. M. Marchal-Verdoodt, loc.cit., p. 266. 

125  9 april 1285, ed. M.A. Erens, op.cit., dl. I, no 246, p. 328-329; 15 augustus 1390, ed. D. Enklaar, o.c., p. 185. 

126  G.C.A. Juten, Consilium de Beke, p. 145-146; H. Hens, De oude dekenaten, dl. II, p. 374. 
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bewoners in het gehele gebied van Oisterwijk, het bos van Leendonk127 en dat van Udenhout128 tot 
zijn eigendom. [29] Door het raadplegen van juridische akten kunnen we nagaan of de aanspraken 
van de hertog gefundeerd zijn129. In 1232 schenkt Hendrik I het gebruiksrecht van het bos van 
Udenhout aan de abdij van Tongerlo130. In 1269 geeft Jan I akkers, weiden en bos gelegen in 
Udenhout in leen aan de Heer van Horne131. Dezelfde hertog en zijn zoon Jan II geven aan de 
abdijen van Tongerlo en Ter Kameren en ook aan particulieren onroerend goed onder Udenhout en 
Leendonk132 te leen. Jan II geeft aan de inwoners van zijn villa Oisterwijk in ruil voor vier pond cijns 
per jaar de woeste gronden aan de rand van de nederzetting te leen133. In 1327 draagt de ontvanger 
van 's-Hertogenbosch, handelend voor en in naam van hertog Jan III, aan de inwoners van Heukelom 
onbebouwde weiden over die gelegen zijn tussen dat gehucht en de gemeijne gronden van 
Oisterwijk tegen een jaarlijkse cijns134. Aan het eind van die eeuw machtigen hertogin Johanna en 
Wenceslaus de magistraat van Oisterwijk om honderd bunder gemeentegrond te verkopen135. In 
1491 staat de hertog aan de inwoners van Helvoirt toe tot bebossing over te gaan van een perceel 
ongebruikt weiland dat zij in cijnsleen hadden en een ander stuk land te vervreemden136. Hertogelijke 
ambtenaren bakenen de leengronden af, waarborgen de privileges van de dorpelingen ten aanzien 
van de gemeijne gronden en bemiddelen in geschillen over de grenzen tussen de weiden van 
Oisterwijk en de [30] aangrenzende parochies137. Tenslotte worden de jachtgebieden van Helvoirt en 
Oisterwijk tot hertogelijk leengoed verklaard138.  

De parochiekerk behoort toe aan de hertog die tot 1231 het recht van benoeming heeft. In dat jaar 
draagt Hendrik I haar, met al haar dependances en het gezag hierover, over aan het kapittel van St. 
Geertrui te Leuven. Wel bepaalt hij dat de kanunniken van dit kapittel de kapel pas kunnen bedienen 
nadat de pastoor van die parochie is overleden139.  

 
127  Over dit gehucht, zie boven, p. 23, noot 98. 

128  «Hominibus nostris nostre ville de Oosterwijk»: 4 december 1300, ed. D. Th. Enklaar, O.C., p. 177; «Onsen luden ons 
dorps van Oisterwijck »: 18 oktober 1385, ed. Ibidem, p. 179; «In onser vrijheyt van Oisterwijck » : 20 april 1491, ed. 
Ibidem, p. 116. « Onsen geminden den ingesetenen ende gemeyne gebueren des dorps van Helvoirt»: 20 april 1491, 
aangehaalde ed., p. 116. «In nostro nemore de Udenhout»: 14 december 1299, ed. A. Notebaert, Giersbergen, p. 4; 
zelfde verklaring, op dezelfde datum, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 321; «In fundo ... nemoris nostri quondam 
dicti Udenhout juxta villam nostram de Oesterwic » en dezelfde formulering in het Middelnederlands: 11 en 15 
oktober 1310, AGR, AEB, n° 10678 (zie boven p. 22, n. 93). «In nostra nemore de Leendonck»: twee charters van 29 
september 1306, ed. A. Notebaert, Giersbergen, pp. 6 & 7. «Sylve nostre de Udenhout et sylve nostre de Leendoncle 
s : 24 mei 1309, ed. D. Th. Enklaar, op. cit., p. 105.  

129  Charters uit 1301, 1306, 1316 en 1340, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, no 328, 378, 379, 512, 847 ; pp. 68, 143, 144, 
349, 396. 

130  1232, ed. M. A. Erens, op. cit., n° 106, p. 148 (zie boven p. 21, n. 88).  

131  4 mei 1269, ed. BG, 3e s., dl. I, 1949, p. 69.  

132  November 1290, november 1299, 14 december 1299 en 29 september 1306, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 267, p. 
351 ; dl. II, no 320, 321, pp. 59 e.v.; A. Notebaert, Giersbergen, no 3, 4, 5, pp. 4, 6, 7.  

133  4 december 1300, ed. D. Th. Enklaar, Gemeene gronden, p. 177. 

134  26 juni 1327, Ibidem, p. 121, gedateerd op 24 juni 1327. 

135  Oisterwijk, 24 augustus 1383', zie A. Verkooren, Inventaire, op. cit., 2o P., dl. II, p. 219.  

136  20 april 1491, ed. D. Th. Enklaar, O.C., p. 115. 

137  Charters uit 1299, 1300, 1385, 1389 en 1390, in M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 321, pp. 60-61; A. Notebaert, 
Giersbergen, n° 3, p. 4; D. Th. Enklaar, O.C., pp. 177-187. Voor een algemeen standpunt, wat betreft de overdracht 
van woeste gronden door de hertog, evenals het toezicht en de afbakening van de dominiale bezittingen, zie M. 
Martens, L'administration du domaine ducal, pp. 205-207 en 213-214. 

138  22 maart 1358 en 16 februari 1411 (n.s.), ed. J. P. W. A. Smit, «Het Brabantsche jachtrecht voor de regeering van 
Karel den Stouten», Amsterdam, 1911, n° 8 & 16, pp, 8 & 23.  

139  « Ecclesiam: de Osterwic et de Tilborch cum jure patronatus quorum donatio ad nos spectabati cum omnibus 
pertinentiis suis contulimus libere et absolute ecclesie conventuali Beate Gertrudis in Lovanio canonicorum. 
regularium ab ipsis post obitum Balduini nunc investiti possidendam. in perpetuum»: 15 maart 1231 (n.s.), ed. H. van 
Horenbeeck, loc. cit., p. 346 (zie ook  
boven p. 15, n. 61). 
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Het Huis van Leuven bezat de tienden van de plaats. In 1233 vermeldt Hendrik I het bezit van de 
tienden van Oost-Tilburg140. Sinds het begin van de 12e eeuw heeft de hertog een deel ervan als 
leengoed onder zijn leenmannen verdeeld141. In 1214 echter ziet hij, volgens een van een jaartal 
voorzien charter uit Oisterwijk, af van een deel van de tienden van Berkel om daar een kapel te 
bouwen142. In 1244 schenkt Hendrik II grote en kleine tienden van Oost-Tilburg aan het kapittel van 
St. Geertrui te Leuven143. In 1310 verkoopt Jan II alle tienden van Udenhout (grote en kleine, oude 
en novale) aan dezelfde instelling144. Sommige overdrachten van tienden vonden pas plaats, volgens 
de bronnen, na overleg tussen de hertog en zijn curia, die een zekere bevoegdheid bezat als het over 
domeinen ging145.  

[31] De hertog bezit wel het totale cijnsrecht en het recht om belasting te heffen in het dorp146. 
Bovendien worden de hoeve Ter Borch met zijn molen en oliepers, de landbouwexploitatie van 
Kerkhoven147, de visrechten148, het gruijtrecht onder Oisterwijk, Berkel, Udenhout en Helvoirt149; 
volgens laat-middeleeuwse bronnen beschouwd als lenen die door de hertog waren toegekend. Hij 
zou ook aan de vrijheid het recht hebben verleend om accijns te heffen op bier en wijn150.  

Tenslotte vallen de rechtspraak in de villa d’Oisterwijk en de inkomsten daaruit toe aan de hertog151, 

 
140  «Decimam nostram sitam in territorio de Oestilborg»: 3 augustus 1233, AGR, AEB, n° 10308, fo 23. 

141  Park, 6 december 1244, ed. H. P. H. Camps, De stadsrechten van Willem II, pp. 182-183 en 14 december 1244, AGR, 
AEB, n° 10259, stuk n° 159 (tekst gevoegd bij een charter van 1296). Deze akten hebben zeker betrekking op Oost-
Tilburg, zie boven p. 22, n. 90. - 7 mei en 1 oktober 1259, AGR, AEB, carton n° 10257, stukken n° 66 & 71.  

142  Oisterwijk, 31 december 1214, AGR, AEB, n° 10308, fo 23 of carton n° 10650 ; fragment in A. Miraeus & J. F.Foppens, 
o.c., dl. I, p. 736. 

143  6 december 1244, Park, en 14 december 1244, aangehaalde charters.  

144  15 oktober 1310, AGR, AEB, carton n° 10678. Zie voor het dossier over deze overdracht boven p. 23, n. 101. 

145  6 december 1244, Park, en 14 december 1244, aangehaalde charters; 11 oktober 1310, AGR, AEB, n° 10678, zie 
noot hiervoor. Over de bevoegdheid van de curia ducis wat domeinen betreft, zie M. Martens, L’administration du 
domaine ducal, pp. 20 & 35 (waar het charter van 6 december 1244 wordt genoemd). 

146  Naast de inkomsten uit in leen gegeven gronden int de hertog accijnzen in de parochie. Zo noteert de 

stadsontvanger van ‘s- Hertogenbosch in 1403: «Van den dorpen van Oesterwyc voir hair assisen in Oesterwyc sinte 
Jansmisse 1403, 20 l» ; AGR, CC, n° 5232, fo 6, fragment aangehaald in M. Martens, o.c., p. 307. 

147  Ter Borch: 1440, AGR, Feodaal hof van Brabant [CFB], reg. n° 9, fo 162 vo. - Kerkhoven: 1374, zelfde fonds, reg. n° 4, 

fo 205. 
148  1440, AGR, CFB, reg. n° 9, fo 155. 
149  23 mei 1354, zie A. Verkooren, Inventaire, op. cit., 2e P., dl. II, p. 83; 5 oktober 1391, Ibidem, 3o P., dl. I, n° 6680, p. 

210; 5 januari 1394, Ibidem, no 6785, p. 245 en vooral 1440, AGR, CFB, reg. n° 9, fo 155 (« Die gruijte van Oesterwijck 
metten dorpen daer toebehoorende te weten Haren, Belveren, Udenhout, Enschit, Essche, Berkel ende Helvoirt»). 

150  Volgens L. van den Hoevel, Beschreijvingen der vreijheijt Oisterwijk, p.128: «Hertog Jan heeft in het jaer 1292 die 
van Oisterwijk verleent, henne acsijnsen op weijnen en bieren te mogen opstellen, hoogen en leegen ten behoeven 
van de vreijheijt». Het charter is verloren gegaan (J. P. W. A. Smit, Aantekeningen op het handschrift van L. van den 
Hoevel, p. 171). 

151  Charter van Jan II van 4 december 1300: «Si quis contra nostram presentem concessionem attentare presumpserit et 

eosdem nostros homines molestare. usurpando sibi temerarius utendi communitate memorata, easdem 
molestatlones dicti nostri homines de Oosterwijk punient per emendam solvendam secundum. excessus qualitatem 
et juxta consuetudinem in aliis vicinis communitatibus usitatam; cujus emendae nobis dimidia pars et nostris 
heredibus cedet, alia vero fabrico ecclesiae de Oosterwijk praenotatae ..... Mandamus igitur nostrum scultetum de 
Busco ... ut eosdem nostros homines in communitate praedicta tueatur et defendat pacifice et quiete contra 
quoslibet injurios turbatores» (ed. D. Th. Enklaar, o.c., pp. 177-178). Enkele jaren later schrijft een contract, gesloten 
voor de schepenen van Oisterwijk, voor dat de schuldenaar die in gebreke blijft, gedagvaard moeten worden voor 
de gerechtsambtenaar van de hertog: «fiet extunc ipsi nuncio adjusticiato per judicem dicti loci ad bona seu in bonis 
dictorum bonorum debitorum ad jus opidi Oesterwicensis pro defectu pecunie antedicte (4 mei 1306, ed. M. A. 
Erens, op. cit., dl.II, n° 375, pp. 139-140). 
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en de schepenen van Oisterwijk152 en van Helvoirt153, spreken recht in zijn naam. [volgens A. 
Wauters worden de Schepenen van de vrijheid voor het eerst vernoemd in 1259, volgens A. 
Verkooren, Brussel, echter pas na 1296.].  

[32] Kortom, uit de lijst van bezittingen en rechten in de vrijheid blijkt onweerlegbaar dat deze 
behoren tot het Huis van Leuven, tenminste in de 13e, 14e en 15e eeuw. Deze beperking is 
noodzakelijk omdat bronnen uit het eind van de 12e eeuwen en begin 13e eeuw suggereren dat de 
hertog pas kort in het bezit is gekomen van het domein Oost-Tilburg.  

In 1192 namelijk verschijnen leden van een plaatselijke familie ten tonele als grondeigenaren in de 
parochie Oost-Tilburg.  

Dan nemen Giselbert, Heer van Tilburg, en zijn moeder Alice, de verplichting op zich afstand te doen 
van een derde deel van de tienden voor de bouw van een kapel in Helvoirt op verzoek van de 
inwoners van dat gehucht. De wettige akte hiervan werd getekend in het atrium van de ecclesia 
matrix van Oost-Tilburg; in aanwezigheid van de pastoor en getuigen uit de parochie. Het charter dat 
toen werd opgesteld bevat geen enkele aanwijzing noch toespeling op hertogelijke rechten154.  

In de volgende eeuw houden de Heren van Tilburg het tiendrecht in de parochie Oost-Tilburg. Zij 
innen het als leen van het huis van Leuven en kunnen alleen over de kerkgebouwen beschikken met 
toestemming van de hertog155.  

Op het eerste gezicht bewijzen deze constateringen simpelweg dat de Heren van Tilburg een allodiaal 
bezit hadden te Helvoirt en daarna zijn overgegaan tot leenmanschap aan de hertog in ruil voor een 
aantal leengoederen die de hertog in zijn domein vlakbij Oost-Tilburg heeft bepaald. Andere adellijke 
geslachten hebben dezelfde weg gevolgd in de 13e eeuw156.  

Toch hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de plaats en het geslacht van de Heren van 
Tilburg. De reslultaten van ons onderzoek brengen ons tot een conclusie die radicaal verschillend 
schijnt. 

Uit dezelfde bronnen blijkt immers dat ook de plaats Tilburg in de 13e, 14e en 15e eeuw een 
integraal deel van het hertogelijk domein was. Namelijk, pas in 1222, werd het allodiaal bezit van 
Tilburg als leen geschonken aan de aartsbisschop [33] van Keulen met uitzondering van het kasteel 
dat als leen werd opgedragen aan de bisschop van Utrecht157. Enkele jaren later draagt dezelfde 
Hendrik I zijn gezag en de tienden van Tilburg over aan de abdij van Tongerlo. Voor maart 1233 

 
152  De schepenen van de vrijheid doen hun intrede al op 5 september 1259 (ed. A. Wauters, Preuves, p. 192; zie. A. 

Verkooren, Inventaire, 1er P., dl. I, no 70, p. 57). R. Byl, Les juridictions scabinales dans le duché de Brabant (des 
origines au XV' siècle), Brussel, 1965, p. 288, had geen melding gemaakt van schepenen in Oisterwijk voor 1296. Het 
betreft een hertogelijk hof, zie de formulering domino nostro domino duce Brabantie die gebruikt werd door twee 
van de assessoren (12 september 1316, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 512, pp. 349-350). Over het rechtsgebied 
en de zegels van deze schepenbank, zie onder p. 43. 

153  R. Byl, op. cit., p. 270. Zie ook een hertogelijk charter van 20 april 1491, ed. D. Th. Enklaar, Gemeene gronden, pp. 
118 en 119 (<< onsen rentemeester van den Bossche ende schepenen van Helvoirt»). 

154  2 oktober 1192, ed. H. van Horenbeeck, loc. cit., pp. 348-349. 

155  6 december 1244, Park, en 14 december 1244, aangehaalde charters. 

156  Het leenplichtig maken was een van de middelen waarvan de vorsten gebruik maakten om zich te doen gelden bij 
de adel; zie vooral L. Genicot, Noblesse et principautés en Lotharingie du Xle au XIIIe siècle, in Scrinium lovaniense. 
Mélanges historiques; E. van Cauwenbergh, Leuven, 1961, pp. 191-206. 

157  «Allodium. de Thilburch cum suis attinentiis, preter munitionem, que ab episcopa Trajectensi tenetur»: 1222, ed. K. 

Heeringa, OSU, dl. II, n° 780, pp. 156-157. Over de politieke reikwijdte van deze belening, zie G. Smets, Henri I, p. 

169 en W. Reese, Die Niederlande und das Deutsche Reich, dl. I, Berlijn, 1941, p. 229. Die munitio zou het 

landgoed zijn van de heren van Tilburg, gelegen in het gehucht Ter Borch, onder Oost-Tilbourg, volgens H. 

Hardenberg, Tilburg, pp. 53-56  



24 

schenkt hij het usuagium ville de Tilborc aan hetzelfde klooster158. In 1269 is het Jan I die een derde 
deel der tienden van Tilburg in leen geeft aan Willem van Horne159. In 1312 wordt een molen in de 
parochie genoemd als hertogelijk bezit160.  

Aan het eind van de 14e eeuw verpandt hertogin Johanna de heerlijkheid Tilburg met al haar 
onderhorigheden aan Paulus van Haastrecht161. Uit het charter dat toen is opgesteld, en uit andere 
bronnen uit de 14e en 15e eeuw, blijkt onbetwistbaar dat de hertog dan in de parochie [34] de 
gronden, de bewoners, de cijnzen en andere belastingen bezit, het brouw- en maalrecht evenals de 
hogere en lagere rechtspraak162.  

In de 13e eeuw bezitten de Heren van Tilburg, voor zover we weten, alleen tienden van Tilburg163. 
Gezien het geringe erfgoed van dat geslacht in de 13e eeuw hebben sommigen verondersteld dat de 
heerlijkheid Tilburg van oudsher heeft toebehoord aan het Huis van Leuven164 en dat de Heren van 
Tilburg behoorden tot edelen van een lagere stand die door de hertog binnen een van zijn domeinen 
waren geïnstalleerd als kasteelheer165.  

Wij delen deze mening geenszins. De Heren van Tilburg zijn ongetwijfeld verwant aan de 
vooraanstaande aristocratie van de streek. Zij worden regelmatig genoemd in bronnen tussen 
ongeveer 1160 en 1260 en dragen dan bijna altijd de titel "viri nobiles". Bovendien op de lijsten van 
de getuigen staan edelen tegenover "ministeriales", waarbij deze allodiale heren tot de eerste 
categorie worden gerekend. Trouwens, enerzijds treft men ze aan in het gevolg van de hertog van 
Brabant, en anderzijds in het gevolg van de graaf van Holland. Zij staan op voet van gelijkheid met de 
grote, adellijke geslachten van Brabant en daarbuiten. Tenslotte sluiten zij huwelijken met leden van 

 
158  «Jus patronatus in ecclesia de Westtilborch»: 18 januari 1232, ed. M. A. Erens, op. cit., n° 103, pp. 145-146, 

gedateerd op 19 januari 1231; «decimam nostram de Westilborc»: 1232, ed. Ibidem, no 106, p. 148. In het jaar 
daarop worden deze bezittingen en rechten gerekend tot het eigendom van de abdij en worden door paus 
Gregorius IX onder zijn hoede genomen. Bij dezelfde gelegenheid bevestigt de paus tegenover de kanunniken het 
usuagium ville de Tilborc quod habetis a nobili viro H. duce Brabantie: Anagni, 5 maart 1233, ed. Ibidem, no 111, p. 
154.  
N.B.: Al lijkt het anders, rond 1230 behoorden het gezag van de kerk en de tienden niet volledig toe aan de hertog. 
In het vervolg van onze uiteenzetting zullen we de namen noemen van de andere ‘eigenaars’ en van de andere 
tiendheffers van Tilburg in die tijd (onder, p. 39).   

159  «Tertiam partem decime de Tylborch»: 4 mei 1269, genoemde ed. In de 13e eeuw zou men met het woord Tylborch 
zowel Tilburg als Oost-Tilburg kunnen bedoelen, maar door een charter van 1 februari 1278 (n.s.) weten we dat 
Willem van Horn tienden inde onder Tilburg. Immers, uit dit document blijkt dat de heer van Horn aan een lid van 
de familie Rover uit ’s-Hertogenbosch een decimam quandam in parrochia de Westilborg sitam had afgestaan. (ed. 
M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 225, pp. 302-303).! 

160  «Unum molendinum situm Inthout»: L. Galesloot, Le livre des feudataires de Jean IIl, p. 52. Over Inthout of 

Eindhoven, gehucht van Tilburg, zie boven p. 27, n. 119. 
161  «Onse dorpen van Tilborch, van Goirle en van Druenen ... mit allen hueren heerlicheyden, hoege ende neder, mit 

allen broeken, forfaiten, grote ende cleene, mit mannen, cheinsen, renten, waranden en visscherien, ende mit allen 
anderen hueren toebehoirten, hoe die gelegen syn in naten of in droegen ende hoe die qenoempt syn, gelyck wy 
ende onse vorvaderen. die tot hier toe gehouden hebben, nyet uutgescheyden dan alleen 't hoff van Giersberge 
toebehorende der Abdissen van der Cameren. dair wy. onse heerlicheyt ende recht ane behouden, behoudelic oic ons 
ouden clokslagh in den voirsz. dorpe ende sinen toebehoirten, ende onse bede als onse gemeynlant ons bede ghilt» 
...: 17 november 1387, ed. B. Dijksterhuis, Bijdragen tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg en Goirle, pp. 193-
195. Over deze overeenkomst, zie Ibidem, pp. 8-9. Over Paulus van Haastrecht, zie Ch. Kerremans, op. cit., pp. 64-
65. 

162  1 september 1329, 19 maart en 5 juli 1436, ed. D. Th. Enklaar, Gemeene gronden, pp. 235-241 en H. Hardenberg, 
Tilburg, pp. 69-71. 

163 18 maart 1242 (n.s.), ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 129, pp. 175-176. 

164  B. Dijksterhuis, Bijdragen, p. 8 ; P. C. Boeren, Het hart van Brabant, p. 10 ; L. Ph. C. van den Bergh, A. A. Beekman & 
H. J. Moerman, Handboek der Middelnederlandse geographie, p. 248. 

165  B. Dijksterhuis, op. cit., p. 8 ; P. C. Boeren, op. cit., p. 11. 



25 

andere adellijke families, waarbij geen sprake is van huwelijken beneden hun stand166.  

Terwijl de adel echter ontstaan zou zijn uit het eigendomsrecht op gronden en mensen167, lijken de 
edele heren van Tilburg niet de heren te zijn van de plaats waarvan ze de naam dragen, met 
uitzondering van de 12e eeuw, in een reeds aangehaalde akte uit 1192168.  

[35] Gaandeweg zijn wij dan ook op een punt aangekomen dat we mogen veronderstellen dat de 
Heren van Tilburg, kort en goed, een heerlijkheid bezaten van allodiale herkomst en dat deze 
heerlijkheid zich waarschijnlijk uitstrekte over de gehele streek van Tilburg en Oost-Tilburg. Binnen 
de grenzen van deze twee dorpen – Tilburg, Oost-Tilburg, Berkel, Helvoirt - had deze familie 
bezittingen tussen 1160-1260169.  

Deze heerlijkheid is in handen geraakt van de hertog op een tijdstip en onder omstandigheden die 
wij nu zullen proberen vast te stellen. Op de eerste plaats heeft de samenvoeging van de heerlijkheid 
Tilburg met het hertogelijk domein zeker plaatsgevonden tussen 1192 en 1222. In 1192 draagt 
Giselbert nog de titel Heer van Tilburg en handelt dienovereenkomstig170. Daarentegen is in 1222 het 
allodium van Tilburg eigendom van de hertog171. Misschien is het mogelijk een nog preciezer jaartal 
te bepalen. Vast staat dat in 1205 Giselbert van Tilburg twee charters ondertekent van het huis van 
de graven van Holland wat doet veronderstellen dat hij, op dat moment, zijn onafhankelijkheid ten 
opzichte van de hertog van Brabant nog steeds heeft behouden172.  

Daartegenover staat dat in december 1214 Hendrik I afstand doet van een derde deel van de tienden 
van Berkel ten gunste van de kapel aldaar [36] die Wouter van Tilburg, vir nobilis, ook al had 

 
166  Over het geslacht van de heren van Tilburg, zie als meest recente, H. Hardenberg, Tilburg, pp. 42-43, 53-62 en 75-

76. De auteur heeft de belangrijkste teksten over het geslacht verzameld en van commentaar voorzien. Zo heeft hij 
een geschiedenis geschetst van dat geslacht, van de huwelijken en het domein. Daarnaast heeft hij twee 
stambomen opgesteld. Wij zijn het niet eens met alle beweringen en conclusies van Hardenberg die echter wel de 
verdienste heeft te hebben opgemerkt, in tegenstelling tot zijn voorgangers, dat Tilburg oorspronkelijk geen deel 
uitmaakte van de leen van de hertog van Brabant (loc. cit., p. 58). Hier geven we alleen in het kort onze mening 
weer, die is ontstaan bij het lezen en vergelijken van de teksten.  

167  P. Bonenfant - G. Despy, La noblesse en Brabant aux XIIe et XIIIe siècles. Quelques sondages, dans le Moyen Age, dl. 
64, 1958, pp. 58-61. 

168  Op de superscriptie van het charter dat Giselbert van Tilburg, samen met zijn moeder, op 2 oktober 1192 
overhandigt, noemt hij zich ondubbelzinning heer van Tilburg: «Ego Giselbertus, dominus de Tilburch, et mater mea 
domina Alaysa» (ed. H. van Horenbeeck, loc. cit., p. 348). Later bedienen noch Giselbert noch zijn opvolgers zich van 
deze titel. Ze tooien zich alleen met de betiteling viri nobiles en soms, in de 13e eeuw, met milites. Zie, bij wijze van 
voorbeeld, de volgende charters die door Giselbert van Tilburg zijn getekend tussen 1234 en 1244: 1 mei 1234, ‘s-
Hertogenbosch, en 28 mei 1240 in AGR, AEB, no 10308, fo 22 vo & 23 of carton no 10651, fragmenten in A. Miraeus & 
J. F.Foppens, Opera diplomatica, dl. I, pp, 751 & 761; 18 maart 1242 (n.s.), ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 129, pp. 
175-176; 14 december 1244, AGR, AEB, carton n° 10259, stuk 159. Wel, deze Giselbert van Tilburg is onbetwistbaar 
het hoofd van de heren van Tilburg in de gewraakte tijd. Hij heeft immers tienden als leen aan zijn broer Wouter 
overgedragen, zoals blijkt uit het eerder genoemd charter van 1234. Tenslotte is het goed te verduidelijken dat de 
heren van Tilburg zich in de 13e eeuw milites noemden, zoals vele andere Brabantse edellieden, om reden van 
prestige. Over de oorsprong en de betekenis van deze nieuwe mode, zie P. Bonenfant - G. Despy, La noblesse, pp. 
36-39. 

169  2 oktober 1192, ed. H. van Horenbeeck, loc. cit., pp. 348-349. - 31 december 1214, Oisterwijk; 1 mei 1234, ‘s-
Hertogenbosch, en 28 mei 1240 in AGR, AEB, fo 22 tot 23 of carton n° 10650 en 10651, fragmenten in A. Miraeus & 
J. F.Foppens, O.C., dl. I, pp. 736, 751, 761. - 18 maart 1242 (n.s.), ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I, no 129, pp. 175-176. - 
6 december 1244, Park, ed. H. P. H. Camps, De Stadsrechten van graaf Wiltem. II, pp, 182-183 en 14 december 
1244, AGR, AEB, carton n° 10259, stuk n° 159. 

170  2 oktober 1192, ed. H.van Horenbeeck, loc. cit., p. 348. 

171  1222, ed. K. Heeringa, OSU, dl. II, n° 780, pp. 156-157. 

172  1205, ed. A. Koch, OHZ, dl. I, n° 273 en 274, pp. 453-455. Ada, markgravin van Brandenburg en zuster van Willem I, 
graaf van Holland, vaardigt de eerste van deze charters uit, Willem I zelf de tweede. Met uitzondering van Giselbert 
van Tilburg, hebben de getuigen van deze twee akten niets gemeen met Brabant. Over Willem I en zijn zuster Ada, 
zie A. W. E. Dek, Genealogie der Graven van Holland, 2e ed., ‘s-Gravenhage, 1954, pp. 4-5. 
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afgestaan ten gunste van die kapel in september van hetzelfde jaar173. Anderzijds geeft de hertog in 
februari 1213 duidelijk aan dat hij onlangs de nieuwe stad Oisterwijk heeft gebouwd174.  

De veronderstelling is gerechtvaardigd dat het stichten van de vrijheid Oisterwijk ter zelver tijd heeft 
plaats gevonden als de inbezitneming door de hertog van de heerlijkheid Tilburg en mogelijk zelfs 
iets later. De hertog kon pas een nieuwe stad stichten in het allodium Oost-Tilburg nadat hij dat 
domein in bezit had genomen. De annexatie van Oost-Tilburg en de stichting van Oisterwijk door 
Hendrik I zou dus hebben plaatsgevonden omstreeks 1210175.  

Dus passen deze feiten in de expansiepolitiek van Hendrik I in noordelijke richting.  

Tilburg en omgeving liggen immers aan de grenzen van het hertogdom Brabant met de 
graafschappen Holland en Gelre. Aan het eind van de 12e eeuw lagen de grenzen van die 
vorstendommen nog lang niet vast. Heel wat allodiale heerlijkheden bestaan aan de rand daarvan en 
hun bezitters proberen te ontsnappen aan de overheersing van de vorsten in de buurt: het gebied 
van Altena, van Breda en van Cuijk, het graafschap Megen, Grave en de omgeving ervan176.  

Sinds het einde van de 12e eeuw richt de hertog van Brabant zijn belangstelling op het noorden en 
begint hij zijn gezag uit te breiden door annexaties en verwerving van rechten als opperleenheer. 
Gedurende zijn regering verplichtte Hendrik I Godfried van Schoten, Heer van Breda, zijn gebied aan 
hem af te staan en het in leen terug te ontvangen. Zelf verwerft hij de heerlijkheid Helmond. Hendrik 
van Cuijk erkent hem als Heer van Herpen dat een allodium was. Dirk van Altena verkoopt hem de 
heerlijkheden Drunen en Waalwijk en Boudewijn van Vught staat zijn villa Vught aan hem af om het 
in leen terug te ontvangen. De graaf van Holland [37] doet afstand van al zijn rechten op Breda en 
staat Geertruidenberg af aan de hertog. Bovendien geeft hij de stad Dordrecht en de omliggende 
regio in leen. En tenslotte doet de graaf van Gelre afstand van zijn aanspraken op Megen en deelt 
met Hendrik I de rechten op het kasteel van Heeze177.  

Gezien deze omstandigheden lijkt het redelijk aan te nemen dat de Heer van Tilburg, net als al zijn 
buren, heeft berust in de toenemende invloed van de hertog in het noorden, diens gezag heeft 
erkend en zijn allodium aan de hertog heeft afgestaan.  

Wij weten niets van de clausules en beschikkingen op het juridische vlak die van hertogelijke zijde 
zijn getroffen aangaande Tilburg en Oost-Tilburg. Hebben de Heren van Tilburg hun domein geheel 

 
173  Gedateerd te Oisterwijk op 31 december 1214, verduidelijkt dit charter, dat getekend is door Hendrik I, dat Wouter 

van Tilburg het deel van de tienden in kwestie al had overgedragen aan de kapel van Berkel op 27 september 1214. 
Als getuigen van deze akte staan onder anderen vermeld meester Reinier van Hoxem en Siger, notarissen van de 
hertog (notariis nostris). Over beide heren, zie G. Smets, op. cit., pp. 261 en 262. 

174  24 februari 1213 (n.s.), ed. F. F. X. Cerutti, Rechtsbronnen, no 15, p. 10. 

175  H. Hardenberg, loc. cit., pp. 53 en 69 dateert de aansluiting van Tilburg aan het hertogelijk domein liever rond 1260, 
nadat het geslacht van de heren van Tilburg is uitgestorven. 

176  F. L. Ganshof, Coup d'oeil sur l'évolution territoriale comparée de la Flandre et du Brabant, in Annales de la Société 
royale d’Archéologie de Bruxelles, dl. 38, 1934, pp. 91; L. Ph. C. van den Bergh, A. A. Beekman & H. J. Moerman, 
Handboek, p. 164; J. Dhondt, Het ontstaan van het hertogdom Brabant, p. 84 ; H. P. H. Jansen, Landbouwpacht, p. 24 
; E. J. J. Van der Heijden & B. H. D. Hermesdorf, Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, 
Nijmegen-Utrecht, 1968, pp. 94-95. 

177  Heeze: Noord-Brabant, ar. ‘s-Hertogenbosch, c. Eindhoven; Helmond: ar. ‘s-Hertogenbosch, hoofdplaats van het 

kanton; Vught: ar. & c. ‘s-Hertogenbosch. In onze opsomming hebben we de bezittingen die Hendrik I onder 

Arnhem, Nijmegen en Maastricht buiten beschouwing gelaten, omdat ze te ver van ‘onze streek’ liggen. Zie G. 

Smets, Henri I, pp. 47, 79, 93, 94, n. 3, 100, 102, 209 en 225 ; P. Bonenfant, Brabant en Gelre voor en na 

Woeringen; Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. II, Antwerpen, 1950, pp. 258-260; G. W. A. Panhuysen, De 

politieke verhoudingen tussen Brabant en Gelre in het Maasdal gedurende de eerste helft van de dertiende eeuw; 

Akademiedagen, dl. 15, 1963, pp. 54-83; A. Jappe Alberts, Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot 

het einde der middeleeuwen, ‘s-Gravenhage, 1966, pp. 47-49. Over de belening van het grondgebied van Breda aan 

het hertogdom: F. F. X. Cerutti, De vorming der stad, in Geschiedenis van Breda; Tilburg, 1952, pp. 30-31; Idem, 

Rechtsbronnen, dl. I, pp. XLV en 4-6. Over de overname van Helmond door de hertog: Idem, De schepenbank in de 

Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen, Varia Historica Brabantica, dl. III, ‘s-

Hertogenbosch, 1969, p. 55 & n. 25. 
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als leen teruggekregen of ontvingen zij slechts een deel daarvan als eigendom terug? Hebben zij de 
voorkeur gegeven aan een soort mede-eigenaarschap over hun grond samen met de hertog of zijn zij 
slechts leenmannen geworden van het Huis van Leuven, terwijl ze woonden op een hertogelijke 
domein en leefden van de opbrengsten van enkele leengoederen die de hertog aan de familie had 
geschonken?  

Deze laatste veronderstelling lijkt ons de meest waarschijnlijke. Hoewel dit geslacht tegen 1260 
uitsterft, beschikt de hertog al in de eerste helft van de 13e eeuw over zijn eigendommen in Tilburg 
en Oost-Tilburg zoals hij dat wil, zonder ooit acht te geven op of recht te doen aan de eventuele 
rechten van dit oude Tilburgse geslacht178.  

[38] Zij van hun kant voeren nimmer meer de titel van dominus van Tilburg in die tijd en worden in de 
bronnen ook niet meer teruggevonden. Zij beschikken klaarblijkelijk alleen nog over de opbrengst 
der tienden die de hertog hen als leen heeft gelaten179. Zij klagen overigens wel over hun armoede 
waardoor ze een deel van hun tienden moeten verpanden of verkopen180.  

 
178  Ter herinnering, toen de heren van Tilburg nog leefden, gaf Hendrik I Tilburg als leen aan de aartsbisschop van 

Keulen in 1222 (ed. K. Heeringa, op. cit., dl. II, n° 780, pp. 156-157); in 1231, geeft de hertog de kerk van Oost-
Tilburg met alle toebehoren en het gezagsrecht aan het kapittel van Sint-Geertrui te Leuven (15 maart 1231, n.s., d. 
H. van Horenbeeck, loc. cit., p. 346, gedateerd op 15 maart 1230); het jaar daarop geeft hij aan de abdij van 
Tongerlo al zijn rechten over de zeggenschap van Tilburg en over de tienden van die parochie, evenals de 
gebruiksrechten van het bos van Udenhout en aan hetzelfde klooster heeft hij, voor 1233, het usuagium ville de 
Tilborc afgestaan (18 januari 1232, n.s., ed. M. A. Erens, op. cit., n° 103, p. 145 gedateerd op 19 januari 1231; 1232, 
ed. Ibidem, no 106, p. 148; Anagni, 5 maart 1233, ed. Ibidem, n° 111, p. 154). In geen van bovenstaande juridische 
transacties wordt de naam Tilburg genoemd. 

179  Volgens bronnen die bewaard zijn gebleven, bezitten de heren van Tilburg in de 13e eeuw tienden in Berkel, Oost-
Tilburg en Tilburg, zie al genoemde charters van 31 december 1214, 1 mei 1234, 28 mei 1240, 18 maart 1242 (n.s.), 
6 en 14 december 1244. Laten we proberen vast te stellen wat voor soort rechten de heren van Tilburg bezitten wat 
elk der tienden betreft. Laten we beginnen met het eenvoudigste geval. De twee charters van december 1244 
geven duidelijk aan dat Giselbert van Tilburg van de hertog als leen de grote en kleine tienden van Oost-Tilburg en 
van de bijbehorende landgoederen ontving. Wat Berkel en Tilburg betreft, spreken de bronnen elkaar tegen. Ze 
bevatten de volgende informatie. In 1214 dragen Wouter van Tilburg en hertog Hendrik I korte tijd na elkaar een 
gelijk deel van de tienden van Berkel over aan het bedehuis aldaar. In mei 1234 blijkt Giselbert van Tilburg aan zijn 
broer Wouter een klein deel van de tienden van Berkel als leen te hebben gegeven. Tenslotte draagt dezelfde 
Giselbert op 28 mei 1240 aan Sint-Geertrui te Leuven de rechten over die hij bezit op de tiend van Berkel. Deze 
tiend heeft Gisela, weduwe van Arnoud, kamerheer van Etthen, als onderpand (« jus nostrum, zegt hij, quod 
habuimus in decima de Berkel, quam. Gisela, relicta Arnoldi quondam camerarii de Etthen, titulo pignoris tenuit 
obligatam »). Wel, deze laatste tiend was zeker in het bezit van de hertog. Immers, op 3 augustus 1233, draagt 
Hendrik I over aan hetzelfde Leuvens kapittel «decimam. nostram, verklaart hij, sitam in territoria de Oestilborgh 
quam relicta Arnoldi camerarii de Etthen, nobilis viri, titulo pignoris jam dudum. retinuit obligatam ...» (AGR, AEB, 
no 10308, fo 23). Naar alle waarschijnlijkheid is de hertogelijke tiend die wordt geheven in Oost-Tilburg en die als 
onderpand is toegewezen aan de weduwe van de kamerheer van Etthen dezelfde als de tiend van Berkel waarop 
Giselbert volgens eigen zeggen slechts rechten had (zie de volgende noot over de betreffende verplichting).  

 Anderzijds ziet Giselbert in 1242 af van een derde van de novalen van de parochie van Tilburg ten gunste van de 
abdij van Tongerlo. Hij verklaart te handelen ad cor reversus, wat de indruk geeft dat gaat om een aalmoes of een 
terugbetaling. Wel, we weten dat hertog Hendrik I tien jaar eerder aan hetzelfde klooster zijn rechten op de tiend 
van Tilburg heeft overgedragen, waarvan hij had gezegd dat het zijn eigendom was (decimam nostram de 
Westilborc, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 106, pp. 148-149). In zijn charter van 1242 daarentegen doet Giselbert 
zich niet voor als eigenaar van de tiend. (<< ego Giselbertus, ad cor reversus, terciam partem tocius decime de 
novalibus que sunt in Westilborch, cum omnibus pertinenciis, in mamus domini Johannis, abbatis ecclesie de 
Tongerlo, ... resignavi»).  

 Conclusie? In de 13e eeuw bezitten de heren van Tilburg de tienden van Berkel en Tilburg samen met de hertog. 
Ofwel ze hebben deze tienden als leen teruggekregen uit handen van de hertog. Totdat het tegendeel is bewezen 
past de tweede veronderstelling het best in de algemene samenhang. Immers, de hertog verklaart steeds zonder 
voorbehoud dat hij de tienden bezit, zowel die van Tilburg in 1232, van Berkel in 1233 en van Oost-Tilburg in 1244. 
Omgekeerd beweren de heren van Tilburg nergens dat ze de tienden bezitten en bovendien erkent Giselbert in 
1244 onomwonden dat hij de tienden van Oost-Tilburg in leen heeft gekregen van Hendrik I. 

180  Al voor 1233 had Giselbert van Tilburg een deel van de tienden van Berkel verpand aan Gisela, weduwe van Arnoud, 
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[39] Terwijl we nu weten onder welke globale omstandigheden de inbeslagneming door de hertog 
van de bezittingen van de Heren van Tilburg is voltrokken, hebben we geen zicht op de bijzondere 
omstandigheden of de aanleiding waaronder de hertog het domein in bezit kreeg. Misschien is een 
verklaring te vinden als we een schatting maken van het grondbezit van de Heren van Tilburg rond 
1200. 

Wij verkeerden in de veronderstelling dat het allodium van de familie in de 12e eeuw overeenkwam 
met de plaatsen Tilburg en Oost-Tilburg.  

Aan de hand van een serie akten die betrekking hebben op de periode 1200-1270, kunnen we echter 
vaststellen dat dit allodium reeds aan het begin van de 13e eeuw ernstig afbrokkelde. Uit deze akten 

 
kamerheer van Etthen, zie de charters van 3 augustus 1233 en van 28 mei 1240 die in de vorige voetnoot zijn 
aangehaald. Een andere interpretatie van deze teksten is afkomstig van H. Hardenberg, Het ontstaan van de vrijheid 
Tilburg, art. cit., pp. 60 & 67. Volgens deze laatste heeft Gisela een tiend onder Oost-Tilburg als leen gegeven aan 
hertog Hendrik I voor 1233 en een andere onder Berkel aan Giselbert van Tilburg voor 1240. Onze auteur 
verduidelijkt zelfs dat de eerste tiend waarschijnlijk werd geïnd op de gronden van de boerderij Kerkhoven. Wel, 
men hoeft alleen maar de teksten te herlezen om er zeker van te zijn dat het gaat om een en dezelfde tiend, 
gelegen in Berkel, in de parochie Oost-Tilburg, die Gisela als onderpand heeft. Bovendien worden de materiële 
problemen van Giselbert van Tilburg ondubbelzinnig uit de doeken gedaan in de charters van 6 en 14 december 
1244 hieronder.  

 Enkele jaren later vraagt en krijgt dezelfde Giselbert toestemming van Hendrik II om de tienden van Oost-Tilburg die 
hij in leen van de hertog had gekregen, te verkopen. Hij vervreemdt zijn rechten aan Sint-Geertrui te Leuven en de 
hertog draagt zijnerzijds het eigendom van dezelfde tienden over aan het kapittel. Van de hele operatie, waarbij de 
tussenkomst van de curia ducis noodzakelijk is, wordt verslag gedaan in twee charters die zeer duidelijk zijn over de 
financiële problemen van Giselbert. In het eerste document verklaart de hertog: «In nostra constitutus presentia 
nobilis vir Ghilbertus de Thilborch, fidelis noster. nobis insinuavit quod, propter urgentem necessitatem, scilicet 
defectum victualium, oporteret eum de bonis suis aliquibus vendere. Unde nobis supplicavit ut decimam quam 
habebat in parrochia de Thilborch et quam a nobis in feodum. tenebat liceret ei vendere» (6 december 1244, ed. H. 
P. H. Camps, De stadsrechten van graaf Willem II, pp. 182-183). Op 14 december daaropvolgend herhaalt Giselbert 
zelf dat het gaat om gravi necessitate compulsi (AGR, AEB, n° 10259, stuk n° 159).   
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blijkt namelijk dat de geslachten van Stavenisse181, van Pumbeke182 en van Gageldonk183 [40] in de 

 
181  In het begin van de 13e eeuw dragen Betto van Stavenisse en zijn vrouw Beatrix hun rechten op Tilburg over aan 

Hendrik (inter me Henricum ducem Lotharingie et Bettonem de Stavenesse ita convenit quod ipse et Beatrix uxor 
ipsius omnem. portionem que eis jure hereditario in omnibus bonis de Tilburg competebat libere et absolute nobis 
tradiderunt). In ruil hiervoor zullen ze 180 mark krijgen die ze kunnen omzetten in gronden die Betto in leen zal 
geven aan de hertog. Als het contract wordt opgesteld, heeft Betto al een deel van het bedrag ontvangen; hij heeft 
het gebruikt om onroerend goed in Zeeland te kopen (ed. H. Obreen, Onuitgegeven oorkonden betreffende de 
betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende de XIIIe eeuw, BHGV, dl. 34, 1913, pp. 485-486 en A. Koch, 
OHZ, n° 276, p. 457).  

 De akte is niet gedateerd. H. Obreen heeft de getuigen en Betto zelf opgespoord in charters tussen 1204 en 1214. 
Hij stelt voor om de overeenkomst te dateren op 1204. H. Hardenberg, art. cit., p. 56 en n. 83, beweert ook dat de 
akte opgesteld moet zijn voor de bouw van de nieuwe stad, waarvan voor het eerst sprake is in 1213, omdat de 
hertog Oisterwijk niet kon bouwen als hij de rechten van Betto en diens echtgenote over Tilburg niet had 
verworven. Maar dat is geen argument. Leden van de families Pumbeke en Gageldonk hebben rechten en goederen 
over Tilburg in bezit gehad tot 1264 (zie onder) zonder dat dat de hertog heeft belet om voor 1213 zijn stad te 
stichten of het leen Tilburg te belenen aan de aartsbisschop van Keulen in 1222 (aangehaalde charters). Trouwens, 
volgens G. Smets, Henri I, p. 154, noot 2, zou het charter uit dezelfde periode kunnen stammen als het contract dat 
op 5 november 1214 in Antwerpen werd gesloten tussen hertog Hendrik I van Brabant en graaf Willem I van 
Holland met het oog op het huwelijk van hun kinderen Mathilde en Floris. Betto is inderdaad getuige bij het sluiten 
van het huwelijkscontract en Willem I ondertekent de overeenkomst van Hendrik I samen met Betto. Tenslotte, in 
de inventaris, die verschenen is onder de naam van A. Verkooren, dateren diens opvolgers de akte rond 1214. (loc. 
cit., 2e P., d1. I, p. 44), wellicht de mening van G. Smets volgend. A. Koch, l.c., p. 457, dateert de akte rond 1205, om 
dezelfde reden als Obreen. Kortom, hoewel de hypothese vane G. Smets het meest aantrekkelijk is, moeten we ons 
beperken tot het dateren van de akte in het eerste kwart van de 13e eeuw.  

 Deze chronologische onnauwkeurigheid opent voor ons onderzoek de weg tot twee reeksen veronderstellingen. 
Ofwel het contract dateert van voor de inlijving van Tilburg bij het hertogelijk domein (rond 1210), en in dat geval 
mag men veronderstellen dat de hertog deze overeenkomst heeft gesloten om vaste voet krijgen in het leen 
Tilburg, er een nieuwe stad te bouwen en de ondergang van de heren van Tilburg te versnellen. Ofwel, het contract 
dateert van na de inbezitneming door de hertog van Tilburg en het zou dan de grote wens van de hertog, die heer 
van Tilburg was geworden, onderstrepen om de rechten terug te krijgen waarvan de plaatselijke heren afstand 
moesten doen. Een argument spreekt misschien voor de tweede hypothese. Krachtens het contract zal Betto 180 
mark ontvangen, bestemd voor de aankoop van grond die hij als leengoed aan de hertog zal moeten geven. Deze 
laatste clausule veronderstelt dat Betto zijn portio in omnibus bonis de Tilburg al in leen had ontvangen van Hendrik 
I en dat de hertog al heer van Tilburg was toen het akkoord werd gesloten. 

182  In 1233 dragen Hendrik, heer van Pumbeke, en zijn vrouw Ymaina aan de abdij van Tongerlo hun rechten over over 

het gezag van Tilburg. Ze houden echter hun tienden en hun mensen in die parochie: «Jus patronatus quod 

haobuimus in ecclesia de Westtilborch ... in elemosinam. contulimus ... retenta nobis decima nostra et hominibus 

nostris ad eandem decimam pertinentibus», ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I, n° 113, pp. 158-159. Over het Vlaamse 

geslacht van Pumbeke, zie enkele noten in E. Warlop, De Vlaamse Adel voor 1300, dl. II, vol. 2, Handzame, 1968, pp. 

466-468. Pumbeke: België, Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaas. 
183  In april en mei 1253 dragen Sophia van Gageldonk, haar zus Beatrix en haar broer Hugo aan de abdij van Tongerlo 

hun rechten over over de grote en kleine tienden van Tilburg: «Omne jus quod in decima ecclesie de Westilborcb 
tam majori quam minori habebam. et ad me jure hereditario pertinebat», verklaren ze alle drie (ed. M. A. Erens, op. 
cit., dl. I, n° 163, 164 en 166, pp. 214-218). Sophia lijkt haar deel aan de abdij af te staan als aalmoes: «contuli ... in 
elemosinam» (ed. loc. cit., n° 163). Zoals haar broer en zus heeft ze waarschijnlijk haar rechten aan het klooster 
verkocht. Zo hebben de kanunniken voor het deel van Beatrix 12 Leuvense ponden en 17 stuivers betaald, wat niet 
per se de handelswaarde van het goed vertegenwoordigt (ed. loc. cit., n° 164). In de teksten staat niet precies welk 
bedrag Hugo ontving (ed. loc. cit., n° 165 en 166). Over de heerlijkheid Gageldonk, vlakbij Roosendaal, zie F. F. X. 
Cerutti, Gageldonk, in Oudheidkundige kring «De ghulden roos» te Roosendaal, dl. V, 1945, pp. 52-85; Idem, 
Rechtsbronnen, pp. LXIII-LXVII.  

 Overigens draagt in de loop van de 60er jaren van de 13e eeuw Godfried, heer van Kruiningen, aan de abdij van 
Tongerlo, tegen 100 Leuvense ponden, de rechten over die ook hij bezat over de tienden en het gezag van Tilburg, 
op gezag van zijn vrouw Oda. In mei 1263 verklaart hij: «Cum inter nos, nobilem mulierem Odam, uxorem nostram, 
ex parte una, et viros religiosos abbatem et conventum de Tongerlo ... ex altera super quadam parte decime ecclesie 
de Westtilborg et juris patronatus ejusdem, in quibus ratione uxoris nostre predicte nos habere jus asserebamus. 
orta esset materia questionis ... dicte questioni seu liti cessimus … omne jus nostrum dictis abbati et conventui libere 
conferentes» (ed. Ibidem, n° 190, pp. 246-247). Op 15 april 1264 (n.s.), achten beiden zich tevreden met de 100 
pond die de abdij hen heeft betaald als ruil voor hun afstand doen (ed, Ibidem, n° 193, pp. 251-252).  
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eerste helft van de 13e eeuw onroerend goed bezitten in Tilburg en ook rechten op het gezag van de 
kerk, op de tienden en de mensen. [41] Bovendien verklaren leden van deze families op de 
betreffende eigendommen en rechten het jure hereditario te bezitten. Het is dus duidelijk dat rond 
1200, als gevolg van erfdelingen, de Heren van Tilburg enkele van de bezittingen die het meest 
opbrachten moesten afstaan184.  

De versnippering van het Tilburgse erfgoed en de daaropvolgende onvermijdelijke verarming van de 
familie hebben waarschijnlijk de aanhechting van Tilburg en Oost-Tilburg aan het hertogdom 
vergemakkelijkt.  

Zo is de nieuwe stad Oisterwijk helemaal niet door Hendrik I gesticht in een verlaten en woest gebied 
dat zijn eigendom was als territoriaal vorst, maar is de nieuwe stad gegrondvest aan de rand van een 
oude nederzetting en in het hart van een parochie. Bovendien in een gebied waar al sedert 1200 een 
bevolkingsaanwas en een toename van de werkgelegenheid zich voordeed, zonder dat een soort 
kolonisatiearbeid die door de hertog was bedacht, daar invloed op had uitgeoefend.  

Hieruit volgt dat Hendrik I Oisterwijk niet heeft gesticht als een uitdaging aan de bevolking en 
daarmede de ontginning van de nog maagdelijke grond te verzekeren zoals dit al te vaak is beweerd 
en aangenomen.  

De oprichting van Oisterwijk stamt uit dezelfde tijd als de toe-eigening door de hertog van het 
domein van Tilburg. Daarom vormt de stichting volgens ons een nieuwe stap in de Brabantse 
expansiedrift in de richting van de Maas. Hendrik I annexeert omstreeks 1210 de heerlijkheid Tilburg 
als zijn grondgebied en regelt deze verovering door er een nieuwe stad te stichten.  

Met deze stichting toont de hertog zijn gezag en zijn aanwezigheid in het hart van het nieuwe 
domein. Bovendien is Oisterwijk, [42] naar onze mening, opgezet om als administratief centrum te 
dienen van de onlangs geannexeerde heerlijkheid in Brabant. De hertog moest het beheer van die 
nieuwe stad toevertrouwen aan plaatselijke vertegenwoordigers185. In plaats van Tilburg of Oost-
Tilburg te kiezen als zetel van zijn jurisdictie geeft hij de voorkeur aan het stichten van een nieuwe 
stad boven die oude nederzettingen. Hij heeft deze handelwijze al eerder toegepast tijdens zijn 
regering. Zo markeren de totstandkoming van het oppidum Geldenaken, Nieuw-Landen en van 
Hannuit de drang van Hendrik I naar het oosten en tonen de achtereenvolgende fasen van de 
territoriale vorming van het hertogdom in de buurt van het grondgebied van Luik186.  

Het is in dit opzicht dan ook kenmerkend dat Oisterwijk later een bestuurscentrum blijkt te zijn. 
Tegen 1400 omvatte het, naast het eigen grondgebied van Oisterwijk, Belveren, Berkel, Cromvoirt, 
Diessen, Drunen, Enschot, Esch, Gansoijen, Goirle, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Hilvarenbeek, Hulsel, 

 

 Geen van beide charters vermeldt de naam Oda. Desondanks is er reden om aan te nemen dat Oda een zus is van 
Beatrix, Hugo en Sophia van Gageldonk. Oda behoort immers tot dezelfde generatie als de drie anderen. Ze maakt 
deel uit van de adel (nobilem mulierem) en ze bezit, net als de anderen, in Tilburg rechten die men met dezelfde 
bewoordingen kan omschrijven als die van Gageldonk. Over de familie van Kruiningen, afkomstig uit Zuid-Beveland, 
zie H. Obreen, Onuitgegeven oorkonden, pp. 490-491 en 494-496; G. C. A. Juten, Kruiningen, in Taxandria (Bergen-
op-Zoom), dl. 28, 1921, pp. 187-193; H. Obreen, Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland, 
BHGU, dl. 47, 1926, pp. 177 en 188; H. Lamy, L'abbaye de Tongerloo, pp. 138 en n. 8, 140-141, 146 en 208. 
Kruiningen: Zeeland, ar. & c. Middelburg. 

184  Wij hebben een andere interpretatie dan H. Hardenberg, o.c., pp. 56-57 en 65-68 of P. C. Boeren, De heren van 
Breda en Schoten, ca 1100-1281, Leiden, 1965, pp. 133, 208, 223 van de teksten vermeld in de noten 181-183. 

185  De oprichting van de administratieve districten, vast omschreven in het hertogdom, en de benoeming van officiële 
vertegenwoordigers in de pas verworven gebieden wordt toegeschreven aan hertog Hendrik I. Ch. Kerremans, op. 
cit., pp. 24-25, 53-54. Men mag veronderstellen dat de oprichting van een gemeentehuis in Oisterwijk en de installatie van 
een schout in die plaats dateren uit het begin van de 13e eeuw (over dat gemeentehuis en de hoofdmagistraat, zie 
onder). 

186  Over de nieuwe steden Geldenaken, Landen en Hannuit, zie P. Bonenfant, «La fondation de villes neuves », pp. 154-
157. Over de opmars van Brabant naar het oosten, Idem, Brabant en Gelre voor en na Woeringen, p. 257. 
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Hoge Mierde, Lage Mierde, Moergestel, Riel, Tilburg, Udenhout, Vught en Waalwijk187. Het vormde 
toen de grens van Brabant met Holland en met de leenheerlijkheden Breda en Steenbergen188.  

We weten niet wanneer dat bestuurscentrum is opgericht, maar men kan zich afvragen of dit 
ambtsgebied niet grotendeels is gevormd uit onafhankelijke randgebieden van Brabant tot het begin 
van de regering van Hendrik I en door de hertog geleidelijk met het hertogdom verenigd189. 

[43] Door in een heerlijkheid in Brabant Oisterwijk te stichten, dat bovendien vlakbij Holland en Gelre 
lag, had de hertog wellicht militaire bijbedoelingen. Hij kon daarbij zeker gedacht hebben zich te 
beschermen tegen de Heren van Tilburg en bovenal om de nieuwe grenzen te vrijwaren van 
aanvallen van buiten. Al draagt Oisterwijk de titel "oppidum" sedert 1213, dat bewijst nog niet dat de 
nieuwe stad een strategische rol speelde190. Zij werd niettemin versterkt. 

Aan het begin van de 14e eeuw wordt de agger Oisterwijk terloops genoemd in een charter van Jan 
II191. Bovendien wijzen de zegels van rechtsbevoegdheid van de vrijheid op militaire bouwwerken. Op 
het oudste stadszegel van Oisterwijk dat aan een charter van 1259 hangt, staat een kasteel. Het 
zegel, dat door de magistraat in 1355 en 1372 aan de verdragen van verbondenheid der Brabantse 
steden is gehangen, toont een ringmuur met daarin een poort waarachter zich drie torens 
verheffen192. Tenslotte zouden in de 19e eeuw de funderingen zijn blootgelegd van een middeleeuws 
fort in de buurt van de tegenwoordige plaats193. Gesteld dat deze archeologische resten herinneren 

 
187  Ch. Kerremans, op. cit., p. 40. We hebben in onze opsomming ook Vught en Cromvoirt opgenomen die vielen onder 

de  gemeente Oisterwijk op het eind van de 14e eeuw. Vanaf 1404, worden deze twee dorpen gerekend tot de vrijheid 
van ‘s-Hertogenbosch. (Ibidem, p. 40). Wat de hoofdmagistraat van Oisterwijk betreft, zie de ondergeschikte 
rechtshandhavers in Brabant, Ibidem, pp. 317-318 en over de schout van Oisterwijk in het bijzonder J. P. A. 
Coopmans, De Meierij van 's Hertogenbosch. een district in het hertogdom Brabant; Opstellen over recht en 
rechtsgeschiedenis aangeboden aan Prof. B. H. D. Hermesdorf, Deventer, 1965, pp. 93-94. 

188  Ch. Kerremans, op. cit., p. 41. 

189  Van de plaatsen die onder deze gemeente vallen zijn, denken we, Berkel, Helvoirt, Heukelom en Oisterwijk rond 
1210 deel van Brabant geworden, Bovendien zijn Drunen, Vught en Waalwijk aangekocht door Hendrik I in 1232 (G. 
Smets, Henri 1, pp. 209 & 225). Omdat het gebied van de schout van Oisterwijk slechts een onderdeel is van het gebied 
van ‘s-Hertogenbosch is het de vraag hoe die laatste administratieve entiteit is ontstaan. Men moet de mening over 
dit betwiste onderwerp van Ch. Kerremans, op. Cit., p. 41; van H. P. H. Jansen, Landbouwpacht, pp. 22-24 en van J. P. 
A. Coopmans, De Meierij, pp. 76-79 en 92-94 tegenover elkaar zetten. Volgens ons was in 1190 bij de dood van 
Godfried III het hertogdom niet zo uitgestrekt als sommigen hebben beweerd: «Het is niet gemakkelijk om te 
zeggen hoever Brabant zich bij de troonsbestijging van Hendrik I naar het Noorden uitstrekte. Met zekerheid kan 
men zeggen dat het gebied zich uitstrekte tot voorbij Oisterwijk (J. Dhondt, Het ontstaan van het hertogdom 
Brabant, p. 84). 

190  «Opida libera que de novo feceramus ... Oesterwijc ...»: 24 februari 1213 (n.s.), eerder genoemd charter. Volgens M. 
A. Vermeesch, Les oppida en Brabant (1123-1353), in Album E. Lousse, dl. I, Leuven-Parijs, 1961, pp. 40 & 45; in de 
13e eeuw wordt de nieuwe stad oppidum en vormt dus een van de sterke punten van het verdedigingsstelsel dat de 
hertogen van Brabant langs de grenzen van hun hun hertogdom hebben aangelegd. In de 14e eeuw wordt er, wat 
Oisterwijk, betreft niet meer over oppidum gesproken en dat betekent dat de verdedigingswerken die ten tijde van 
Hendrik I ter plaatse waren aangelegd, uit de tijd waren. We vermelden dit soort redenering omdat we volledig 
willen zijn. Overigens, in de 14e eeuw staat op de rand van het nieuwe gemeentezegel van de vrijheid te lezen: [SIGI] 
LLUM OPIDI DE [OESTERWIIC] (zie onder, noot 192). 

191  «Concessimus et per presentes conferimus hominibus nostris nostre ville de Oosterwijk communitatem et eorum. 
usum, extendendum se a villa dicta de Oosterwijk usque ad debitant divisionem communitatis de Oirschot usque ad 
aggerem de' Oosterwijk, se usque prope ecclesiam ibidem extendentem, et abeodem loco ...»: 4 december 1300, ed. 
D. Th. Enklaar, Gemeene gronden, p. 177. Over de verschillende betekenissen van het woord agger, zie vooral 
Mittellateinisches Wörterbucb, dl. I, deel 3, München, 1960, col. 376-377. 

192  Het zegel van 1259 is beschreven in A.Verkooren, Inventaire, 1e P., dl. I, p. 57 en in J. P. Smit, De Brabantsche 
beelden en teekens van recht, ’s-Gravenhage, 1957, pp. 136 en 221. Het zegel van de 14e eeuw, in A. Verkooren, 
loc. cit., dl. II, p. 276 en dl. V, pp. 8-9. Het zegel was nog in gebruik rond 1435, zie J.Th. DE Raadt, Sceaux armoriés 
des Pays-Bas et des pays avoisinants, dl. III, Brussel, 1901,  
p. 63. Zie ook L. van den Hoevel, o.c., p. 126 en J. Smit, Aantekeningen, pp. 170-171. 

193  A. J. van der Aa, o.c., dl. VIII, p. 391 (in het gehucht Ter Burcht ou Ter Borch). 
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[44] aan de plaats van een motte en het bouwwerk dat op die plaats is opgetrokken in de tijd van 
Hendrik I, dan zou de hertog een kasteel hebben laten bouwen in dezelfde tijd dat de nieuwe stad 
werd gesticht, zoals hij dit ook heeft gedaan te Genappe, Landen en Dormaal en in de parochie 
Bertrée.  

Hoe het ook moge zijn, de verwijzing op een agger in Oisterwijk is minstens het bewijs van een 
verdedigingswerk - een gracht, een aarden wal of een kasteel – die de vrijheid beschermde. Aan de 
voorstelling op de zegels van Oisterwijk kan men dan ook meer dan een symbolische waarde 
toekennen.  

 

 

Het charter van 1230 

De stichting van Oisterwijk is ontegenzeggelijk vergezeld gegaan van de toekenning van vrijheden 
waardoor spoedig boeren uit de omgeving naar de nieuwe vestiging trokken. In 1213 hebben 
Godfried van Schoten en Hendrik I enige geschillen, die er tussen hen waren gerezen, bijgelegd. Bij 
die gelegenheid beklaagt Godfried zich over het feit dat zijn mannen naar de nieuwe hertogelijke 
steden trekken en Oisterwijk staat bovenaan het lijstje van gewraakte steden194.  

Toch bezitten wij over deze periode maar één charter, gepubliceerd door C. R. Hermans in 1845 en 
uitgegeven in een bundel Bijdragen aan de historie van Noord-Brabant. Volgens dat document 
verleent Hendrik I aan de inwoners van Oisterwijk het recht en de privileges die al eerder waren 

 
194  «Quicumque hommes memorati Godefridi die hujus conventioni facte opida libero que de novo feceramus intraverant 

ad manendum, scilicet Oesterwijc ...»: F. F. X. Cerutti, Rechtsbronnen, n° 15, p. 10. Over deze overeenkomst, zie W. 

Steurs, Catalogue, Preuves, n° 18. 
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toegekend aan de burgers van 's-Hertogenbosch met uitzondering van de vrijdom van marktgeld op 
de Rijn.  

Het goede werk (??) met betrekking tot het dorp Oisterwijk en omgeving, de regering van Hendrik I, 
de toename van de vrijheden in het hertogdom, de groeiende invloed van het recht van 's-
Hertogenbosch, het verleden van de Kempen en Noord-Brabant, dit alles staat vermeld in dit charter.  

Echter, in zijn doctoraalthese, gepubliceerd in 1908 en gewijd aan de regering van Hendrik I, 
beoordeelt G. Smets het betreffende document als verdacht en hij aarzelt, zegt hij, om van de inhoud 
gebruik te maken. Hij uit dat wantrouwen in een notitie onderaan de bladzijde die onopgemerkt is 
gebleven of door bijna iedereen [45] als onbelangrijk is afgedaan. In elk geval heeft niemand zich 
ongerust gemaakt over deze opvatting. De inventarissen der archieven en werken van zeer 
gewaardeerde onderzoekers blijven echter dit charter aanhalen, alsof er nooit enige twijfel is 
geweest over het waarheidsgehalte ervan195.  

G. Smets verklaart zijn terughoudendheid in enkele zinnen: “in de akte staat dat de hertog de 
inwoners de mogelijkheid geeft om het recht te kiezen dat hen het beste zou passen en dat zij vragen 
om dat van 's-Hertogenbosch. Ik durf me niet op deze tekst te baseren. De akte is op z’n minst 
verdacht vanwege de vorm waarin hij tot ons is gekomen, op grond van de ongebruikelijke en 
buitengewone informatie die aan de datum is toegevoegd. Hij is bekend door twee "vidimus”, de ene 
van 1444 bij Hermans, de ander van 1402 uit de Koninklijke Archieven van Brussel, Rekenkamer” nr. 
8,fo. 477196.  

Laten we het dossier onderzoeken dat door G. Smets is bekeken en trachten een mening over dat 
charter te vormen. De geschiedenis van de akte moet eerst correct worden vastgesteld. De akte is 
enkel bekend omdat ze is gevoegd bij een bekrachtigingsbrief die op 5 april 1402 of 1403 door 
hertogin Johanna is overhandigd op verzoek van de inwoners van Oisterwijk197. Deze bekrachtiging is 
niet [46] in origineel bewaard gebleven, maar is in onze handen gekomen dankzij twee kopieën. De 
oudste van de twee is te vinden in het Cartularium nr. 8 van de Rekenkamer in de Algemene 
Koninklijke Archieven te Brussel. Zij is uit de eerste hand en dateert van ongeveer 1500. De tweede 
kopie bevindt zich in een afschrift van alle Oisterwijkse privileges die door Karel V in 1545 zijn 
verleend. Dit laatste charter is pas openbaar geworden via een bekrachtiging die Philips II in 1555 

 
195  J. N. G. Sassen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, no 1830, p. 265; A. Wauters, Table 

chronologlque des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique, dl. IV, Brussel, 1874, p. 111; R. 
A. van Zuylen, Inventaris van het oud-archief der gemeente Oisterwijk, p. 9 ; A. Verkooren, o.c., IIe P., dl. I, p. 67 en 
IIIe P., dl. II, no 7484, p. 146. L. van den Hoevel, O.C., p. 127; van der Aa, O.C., dl. VIII, 1846, p. 389; L. H. C. Schutjes, 
o.c., dl. V, 1876, p. 382; A. Wauters, Les libertés communales, dl. II, p. 738; Idem, Henri Ier de Brabant, Biographie 
nationale, dl. IX, col. 120; H. van Horenbeeck, loc. cit., p. 345; J. Huizinga, De opkomst van Haarlem, in Bijdragen 
voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e s., dl. IV & V, 1905-1906, ed. Verzamelde werken, dl. I, 
Haarlem, 1948, pp. 290-291 ; J. P. W. A. Smit, Aantekeningen op het handschrift van L. van den Hoevel, p. 171; A. 
Telting & W. S. Unger. De Nederlandse stadsrechten, in Geschiedkundige Atlas van Nederland, dl. VII, ‘s-Gravenhage, 
1923, p. 130; L. J. C. van Gorkom, De eerste vijftig jaren, in 's-Hertogenbosch, 1185-1935, ‘s-Hertogenbosch, 1935, p. 
25; P. C. Boeren, Het hart van Brabant. p. 10; H. P. H.· Camps, De stadsrechten van graaf Willem Il, p. 55; H. Van 
Velthoven, Noord-Brabant, een gewest in opkomst, Tilburg 1949, p. 27; H. Hardenberg, Tilburg, pp. 57 & 72; P. 
Bonenfant, La fondation de «villes neuves», p. 160; R. Byl, Les juridictions scabinales dans le duché de Brabant, p. 
288; J. P. A. Coopmans, De Meierij van 's Hertogenbosch, p. 93; E. J. J. van der Heijden & B. H. D. Hermesdorf, 
Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, 1968, p. 152. 

196  G. Smets, Henri Ier, p. 327, noot 14. Onze auteur baseert zich echter op dit charter om drie keer en zonder de 
minste aarzeling te vermelden dat het recht van ‘s-Hertogenbosch in 1230 werd verleend aan Oisterwijk (Ibidem, 
pp. 306, 320 en 327). 

197  Het charter van hertogin Johanna is gedateerd op 5 april 1402 in de stijl van Kamerijk (Datum Bruxelle anno Domini 
millesimo quadrigentesimo secundo et die quinta aprilis secundum usum seu stilum curie Cameracensis). Wel, in 
1402 viel Pasen op 26 maart en in 1403 op 15 apriI. Het charter kan dus dateren van 5 april 1402 of van 5 april 
1403 (n.s.). 
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heeft toegekend198.  

Anderzijds rept Hermans nergens over een vidimus van 1444. Hij schrijft letterlijk dat hij het charter 
van 1230 publiceert, gebaseerd op een bekrachtiging die dateert van 24 juli 1424, waarvan hij een 
slechte kopie heeft gevonden in de gemeentearchieven van 's-Hertogenbosch. Hermans geeft er 
overigens een verkeerde verwijzing van. Hij heeft namelijk de akte van Hendrik I gepubliceerd naar 
een transcriptie uit de tweede hand van een charter van de aartshertogen Albert en Isabella uit 1613 
waarin alle privileges staan die zijn verleend aan Oisterwijk sinds de tijd van Johanna via Philips de 
Goede, Karel V en Philips II. De archivaris van 's-Hertogenbosch is de rode draad van deze 
bekrachtigingen kwijtgeraakt en tenslotte dacht hij dat de akte van Johanna was gereproduceerd in 
een charter van Philips de Goede van 24 juli 1434 dat in werkelijkheid slechts een akte bevat van 
Jan III over de economische activiteiten in de vrijheid Oisterwijk199.  

Hoe het ook zij, de twee kopieën van de bekrachtigingen uit 1402 of 1403 door hertogin Johanna 
stemmen overeen. De manuscripten uit latere tijd bevatten slechts onbelangrijke verschillen. 
Cartularium nr. 8 van de Rekenkamer is de kopie die het meest in overeenstemming komt met bij de 
originele akte van Hendrik I. C.R. Hermans heeft deze akte onzorgvuldig gepubliceerd. Hij heeft 
gebruik gemaakt van een transcriptie die hij zelf middelmatig vond. Erger nog, om een passage, die 
heel slecht leesbaar was, begrijpelijk te maken heeft hij die tekst simpelweg gecorrigeerd op zijn 
eigen manier. Zo verving hij Rathernae, waar Katherine had gestaan, door apud Orthen.  

 

[47] Samenvattend hebben we het volgende stemma samengesteld: 

 

 charter van Hendrik I 

(A. – 1230) 

 

    

 Bekrachtiging van hertogin Johanna 

(B. – 1402 of 1403) 

 

     

Transcriptie van B. in een cartularium van de 
Rekenkamer rond 1500 

 Kopie van B. in een afschrift van alle privileges van 
Oisterwijk, verleend door Karel V (1545) 

     

   Philips II bekrachtigt het charter van zijn voorganger 
(1555) 

     

   De aartshertogen Albert en Isabella bekrachtigen het 
charter van hun voorganger (1613) 

     

   Kopieën van de akte van de aartshertogen 

(17e en 18e eeuw) 

     

   Kopie in de Collectie J.C. Santvoort 

 

 
198  Charter van Karel V, gedateerd Brussel, 27 maart 1545 (n.s.) en gevoegd bij dat van Philips II uitgegeven te Brussel 

op 20 december 1555, Gemeentelijke Archieven van Oisterwijk [ACO], enveloppe n° 3 = van Zuylen, Inventaris, n° 8. 

199  C. R. Hermans, Bijdragen, p. 206 en Bijlagen no 1o en 2.  
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Nadat we hiermee de historische lijn hebben vastgesteld kunnen we nu overgaan naar de inhoud 
van het document. 

 

[48] Als men de strekking van het charter letterlijk neemt, dan heeft de hertog bepaalde vrijheden 
aan de inwoners van Oisterwijk verleend en heeft hij, met zijn entourage, gezworen om die privileges 
te zullen eerbiedigen. Hij heeft de inwoners van Oisterwijk toestemming gegeven om zelf te kiezen 
hoe ze bestuurd willen worden. Dezen zijn in beraad gegaan en komen, als besluit van hun 
beraadslagingen, tot het verzoek dezelfde status te verkrijgen als de burgers van 's-Hertogenbosch. 
Hendrik I heeft hun verzoek ingewilligd en heeft hen het recht en de privileges verleend van die stad 
met uitzondering van het marktgeld op de Rijn.  

De juridische akte waarvan in het charter sprake is, zou zijn voltooid in 's-Hertogenbosch in 1230, 
nauwkeuriger, op 25 november. De datum kun je immers lezen als Hec acta sunt in Busco Katherine 
in plaats van in Busco Rathernae of van in Busco apud Orthen, zoals Hermans dacht. Dus, Katerine of 
Katelinendag, hetgeen betekent 25 november200. Het charter zelf, voor zover men er vertrouwen in 
heeft, zou zijn opgesteld in de boomgaard van heer Acre van Heesbeen, in aanwezigheid van 
getuigen die hun handtekening op het document zouden hebben gezet onder het drinken van wijn 
uit witte bekers “Et hoc eis inter signum quando hec carta scribebatur quod ex alba scutella in 
pomerio domini Acrini de Hesseben vinum bibebant.  

Terecht had dit charter G. Smets verbaasd. De informatie bij de datum is inderdaad op z’n minst 
ongewoon en de gehele formulering van de akte zelf verbaast vanwege de redactionele fouten201.  

[49] Het opschrift met gratia Dei et Dux Lotharingie is karakteristiek voor akten van Hendrik I202. De 
adressering, de begroeting203 en de kennisgeving zijn gelijkluidend aan de protocollaire vormen van 
de charters van de hertog.  

Maar de tekst blijkt bijzonder slecht te zijn geredigeerd. Hij geeft de wilsbeschikking van de hertog in 
een onlogische volgorde weer. Als wij het charter woord voor woord doornemen zou Hendrik I aan 

 
200  Het charter wordt gewoonlijk gedateerd in 1230 zonder aanduiding van dag of maand, want zijn enige transcribent 

heeft de datum slecht overgeschreven. Niettemin hebben A. van der Aa, o.c., dl. VIII, p. 389 en J. P. W. A Smit, 
Aantekeningen, p. 171 Katerine gelezen en in dit woord hebben ze een chronologische aanwijzing gezien. Wat hen 
betreft is het charter gedateerd op 25 november 1230. Wij hebben dezelfde mening. Is deze hypothese onjuist 
omdat er geen formule in staat zoals in festo of in vigilio of in crastino Katerine? Zou het woord Katerine eerder 
duiden op een toponiem dan op een datum? In dat geval zouden we vanuit het niets een naam bedenken als 
bijvoorbeeld Katerinenbos of Katerinenweide, maar dergelijke plaatsnamen hebben we in de streek van ’s-
Hertogenbosch niet aangetroffen.Men mag desnoods veronderstellen dat Katerine in deze tekst verwijst naar een 
toponiem die spoorloos is verdwenen. 

201  Tot op heden is er geen bundel of authentieke studie verschenen van de akten van Hendrik I. We moeten genoegen 
nemen met de kerkelijke archieven die zijn uitgegeven en die vol staan met hertogelijke akten. Daarnaast staan 
enkele gegevens over de kanselarij van Brabant onder Hendrik I in G. Smets, Henri I, pp. 260-265 en in P. Bonenfant, 
Cours de diplomatique, 2e ed., dl. II, Luik, 1948, p. 88. Verder is de titulatuur die door de hertogen van Brabant 
gebruikt is, het onderwerp geweest van artikelen van H. Nelis en P. Bonenfant (zie de volgende noot). Tenslotte 
staat een lijst van charters die door Hendrik I zijn uitgegeven, in W. Steurs, Catalogue. Onder de akten uit die tijd 
vallen vooral twee charters op over het recht van ‘s-Hertogenbosch die in 1232 zijn verleend aan plaatsen in de 
omgeving van Oisterwijk, Eindhoven en Sint-Oedenrode (ed. A. Wauters, Preuves, pp. 119-120). 

202  H. Nelis, L'origine du titre: «Duc de Brabant», in Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique. dl. VI, 1908. pp. 
149-150 en 160; P. Bonenfant, L'origine du titre de duc de Brabant, dans Fédération archéologique et historique de 
Belgique. Annales, XXXIIIe Congres (Doornik, 1951-1952), dl. III. pp. 704-712. 

203  De begroetingsformule salutem in Domino die hier is gebruikt, zou een grote uitzondering zijn in de akten van 
Hendrik I (P. Bonenfant, La charte de fondation du chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles, BCRH, dl. 115, 1950, p. 30, 
noot 1). Toch komt hij ook voor in een ander charter van dezelfde vorst voor de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw 
Tielt, opgesteld door twee clerici ducis (Tielt, 1200, ed. J. F. Willems, De Brabantsche Yeesten, dl. I, Brussel, 1839, n° 
12, 617). 
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de burgers van Oisterwijk een libertas hebben gegeven en hij zou gezworen hebben die vrijheden te 
respecteren voordat hij aan de inwoners de keus had gelaten aan welke status zij de voorkeur gaven. 
Als wij de tekst analyseren zien wij achtereenvolgens een beschikking, een uiteenzetting, een 
kennisgeving, een adres en een tweede beschikking die uitlegt dat Oisterwijk de libertas en het jus 
libertatis van 's-Hertogenbosch ontvangt204. Bovendien wordt, in een van de zinnen, de pluralis 
majestatis die regel is in deze akten, vervangen door de eerste persoon enkelvoud.  

Het eindprotocol valt ook op doordat het er vreemd uitziet. Drie bevestigende elementen trekken de 
aandacht die duidelijk verschillen en van elkaar zijn gescheiden door stukjes tekst die daar duidelijk 
niet op hun plaats zijn.  

Wij zien eerst een klassieke verwijzing naar de memorie. Daarmee begint de lijst van getuigen. Tegen 
die tijd heeft het opnoemen van getuigen de neiging te verdwijnen uit de charters van Hendrik I, 
maar ze staan nog vaak in heel wat hertogelijke akten205.  

[50] Vervolgens zien wij een dreigende clausule, die buitengewoon bijzonder is vanwege de herhaling 
van de zin quam perpetualiter contumilus scilicet illes in Oisterwijk, en vooral omdat de hertog al 
degenen die de verleende libertas niet respecteren of de inwoners van Oisterwijk schade 
berokkenen, dreigt met zijn toorn en de woede van zijn zoon. De vermelding in deze clausule van de 
legitieme geboorte van de zoon van Hendrik I is ook ongepast. Sedert ongeveer 1210 tekent Hendrik 
de Jonge vaak charters in samenwerking met zijn vader, of hij bevestigt vrijheden die door zijn vader 
zijn verleend zonder dat duidelijk wordt of hij geboren was uit een wettige relatie206. Verder bedient 
de opsteller van de akte zich ook in deze passage zonder nadenken dan weer van de pluralis 
majestatis dan weer van de eerste persoon enkelvoud.  

Tenslotte valt een andere bevestiging op die de geschreven akte en het zegel voorafgaat. Het zou 
volkomen normaal zijn geweest als zij de omschrijving een scilicet illis in Oisterwijk niet had bevat, 
want dat was geheel overbodig.  

Rest nog de datering die op de klassieke manier is geredigeerd. Maar ook de informatie die erbij 
staat verbaast zeer en is ongebruikelijk.  

Aan het einde van deze snelle analyse van het charter kunnen we vaststellen dat de akte die door C. 
R. Hermans werd gepubliceerd rammelt. Hij schijnt te zijn samengesteld uit losse elementen die zo 
goed kwaad als mogelijk kan naast elkaar zijn geplaatst.  

 

Controle van de informatie uit het charter van 1230 

Laten we, voor een of andere conclusie te trekken, proberen de informatie uit het charter met 
behulp van andere bronnen te controleren en eerst nagaan of de personen uit de akte werkelijk rond 
1230 hebben geleefd. 

Even vooraf, het charter noemt tien getuigen; Wouter Oss, Eustaas van den Einde (de Fine), Hendrik 
Puiyr, Gerard Frindelech, Jac van Gurwich, Gerard van Deurne (Dorne), Gerard Walsche, Hendrik van 
Dale en Nicolaas van Dale en Gerard van Holt. Wel, geen van hen is vermeld in bronnen uit die tijd. 

 
204  Zit er nuanceverschil tussen de libertas van ‘s-Hertogenbosch en het jus Iibertatis van die stad? Het blijft een 

academische kwestie omdat we niet weten in welke mate we de tekst van het charter kunnen vertrouwen. Toch is 
de herhaling niet ongewoon. Als vergelijking, in andere charters uit Brabant van de 12e en 13e eeuw verleent de 
hertog aan een of ander dorp het jus en de consuetudines van Gembloux; de libertas of de libertas en de leges of de 
leges en de consuetudines van Leuven, zie  J. Gilissen - I. Roggen, Le problème du droit privé urbain en Belgique, in 
Recueils de la Société Jean Bodin, dl. VIII, La Ville, deel. 3, Brussel, 1957, p. 235 en n. 1 en W. Steurs, Catalogue, op. 
cit., Preuves, n° 1, 3, 21, 37 en 55. 

205  De charters uit 1232 voor Sint-Oedenrode en Eindhoven bevatten geen lijst van getuigen (ed. A. Wauters, Preuves, 
pp. 119-120). 

206  G. Smets, Henri I, pp. 157 en 204. 
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Ze worden alleen genoemd in ons charter. Deze constatering versterkt natuurlijk het wantrouwen die 
al door akte was gewekt, behalve als je het als een puur toeval ziet dat in een zelfde charter tien 
getuigen verschijnen die verder allemaal volstrekt onbekend zijn.  

[51] Eerlijk gezegd dragen Wouter Oss207, Gerard van Deurne208, Hendrik en Nicolaas van Dale209 en 
waarschijnlijk ook Gerard van Holt210 de achternaam van adellijke of riddergeslachten die afkomstig 
zijn uit aan Oisterwijk grenzende regio's. Maar behoren zij ook werkelijk tot die families? Die vraag 
wacht nog steeds op een antwoord. Immers, de stamboom van de geslachten Oss, van Deurne, van 
Dale en zeker van Holt [52] in de 13e en 14e eeuw kennen we nauwelijks.  

Bovendien zouden de getuigen onze akte ondertekend hebben tijdens een etentje in de tuin van de 
heer van Heesbeen. Deze aangename gastheer verschijnt goed en wel na een tiental jaren opnieuw 
in de documenten. Hij wordt dan genoemd als schepen van 's-Hertogenbosch en hij blijkt dan één 
van de oudste leden van het geslacht Heesbeen te zijn211.  

 
207  Oss: Noord-Brabant, ar. & c. ‘s-Hertogenbosch. Over de familie van Oss, zie A. J. van der Aa, o.c., dl. VIII, 1846, 

pp. 623, 624 en J. Cunen, Geschiedenis van Oss. Met inventaris van het gemeentearchief, Oss, 1932, p. 164. Onder de 

personen die van Oss heten hebben we na 1205 Albert van Oss gevonden (ed. J. F. Niermeyer, Het klooster Berne en 

de ontginning van de oostelijke Meierij omstreeks 1200, Agronomisch-historische Bijdragen, dl. VI, 1964, p. 128) en 

rond 1220 (ed. J. de Fremery, OHZ, Supplement, no 48, p. 28 met als datum ongeveer 1218); Hendrik van Oss in een 

charter van 17 maart 1238 (n.s.), ed. Ibidem, no 76, p. 49 met als datum 17 maart 1237; Mathijs en Jan van Oss in het 

laatste kwart van de eeuw (ed. Ch. Piot, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, dl. I, Brussel, 1870, no 282, pp. 346-

348 met als datum 26 april 1278); Allard en zijn broer Herman de Oss, in dienst van de hertog ongeveer van 1325 tot 

1365 (M. Martens, L'administration. du domaine ducal, pp. 107-110). Volgens M. Martens lijkt het er sterk op dat 

Allard en Herman afkomstig waren uit het dorp waarvan ze de naam dragen (Ibidem, p. 107), maar in dezlfde tijd 

leeft Godfried van Oss, armiger of miles, zie. C. Wampach, Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der 

Grundherrschaft Echternach, dl. VIII, Luxemburg, 1951, pp, 466, 480, 561, 609. 
208  Deurne, ar. Eindhoven, c. Asten. De gemeentelijke historicus heeft geen informatie over de plaatselijke Heren in de 

13e eeuw: H. M. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden. Helmond, 1933, 
p. 87. Onzerzijds kennen we Godfried en J. van Deurne (Dorne) die gebied bezaten onder Oerle rond 1250 (V. 
Barbier, Histoire de l'abbaye de Floreffe, 2e ed., dl. II, Namen, 1892, no 244, p. 106 met als datum september 1251). 

209  Dale zou Dalem kunnen zijn (ook geschreven als Dalem of Daalen), gehucht onder Hapert, vermeld door A. J. van 
der Aa, op. cit., dl. III, 1841, pp. 178 en 180 (Noord-Brabant, ar. Eindhoven, c. Oirschot, gemeente Hoogeloon). 
Behalve onze getuigen die Dale heten en die misschien niet eens familie zijn, vermelden de bronnen in de 13e eeuw 
slechts ene Jan van Dale die leefde rond 1280 (Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, dl. II, 1884-1885, 
kol. 44, charter betreffende Bergeyk). 

210  Een zekere Gerard van Holte, ridder, komt ongeveer tussen 1240 en 1245 voor in charters van de afgevaardigde van 
Utrecht gedateerd te Hasselt (ar. & c. Zwolle), ed. K. Heeringa, op. cit., no 957 en 1014, pp. 346 s. en 385 of G. ]. ter 
Kuile, Oorkondenboek van Overijssel, dl. I, Zwolle, 1963, no 181 en 191. Het gaat om een persoon met dezelfde 
naam als de getuige van onze akte. In de eerder genoemde akten kan Holte alleen maar Holten zijn, gemeente in 
Salland, Overijssel, ar. & c. Deventer. In het charter zou kunnen Holt Houte kunnen zijn in de gemeente Etten-Leur 
waar een geslacht van den Houte bekend is, maar zonder veel details; C. R. Hermans, Het adelijk geslacht Uten 
Houte of van den Houte te Etten, in Geschiedkundig Mengelwerk over de Provincie Noord-Brabant, dl. II, ‘s-
Hertogenbosch, 1841, pp. 249-255; A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, dl. IV, 1843, p. 270 en dl. V, 
1844, p. 865; L..Merkelbach van Enkhuizen, De oudste gegevens over Etten, Oudheidkundige Kring «De Ghulden 
Roos» te Roosendaal, VI, 1946, pp. 135 e.v.; of Holthees, gemeente Maashees, ar. ‘s-Hertogenbosch, c. Boxmeer. 
Ene Wouter van Holthem kwam voor in de kringen rond Hendrik I, zie het ongedateerde charter voor ‘s-
Hertogenbosch, ed. H. P. H. Camps, Twee teksten van het stadsrecht van den Bosch; in Revue d'Histoire du Droit, dl. 
21, 1953, p. 468. 

211  Acistus de Hesebinne, Gosuinus Coquus, Johannes de Bruxellia, Giselbertus de Alta domo, Genekinus de Berkelle, 
Pelegrinus dictus Lodderkena, Wederoldus, scabini»: ‘s-Hertogenbosch, 17 maart 1238 (n.s.), ed. J. de Fremery, op. 
cit., no 76. p. 49, gedateerd op 17 maart 1237; «Johannes de Bruxella, Henricus de Budela et Acrinus de Hesbinge, 
scabini de Buscho»: 1244, ed. A. Notebaert, Giersbergen, n° 1, p. 2. Wanneer Henri I aan de inwoners van Dormaal 
het recht van ‘s-Hertogenbosch toekent, is onze Acre van Heesbeen geen schepen van die stad: «Ende dat die 
hertoge Henrick dit previlegium van Orduno oft van den Bossche behalden die van Dormale aen hen van bevele 's 
heren hertogen beide met oepene letteren ende met beslotenen, voir dese getuigen The. proefsts van Orduno, 
Bernardo richtere, Coenrardo, Gerongo, Gysam, Jacobo, Goeswino Cnoden, Gerardo, Luperto, scepene ende 
gezworen ende andere vele bourqers in den Bossche»: ed. H. P. H. Camps, Twee teksten, p, 469. Volgens de uitgever 
vond deze toekenning plaats rond 1230. Heesbeen: ar. & c. ‘s-Hertogenbosch, gemeente Eethen. Behalve Acre van 
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Kortom, omdat we met betrekking tot de meeste personen die in het charter voorkomen, slechts 
over vage informatie beschikken, kunnen we op dit moment de echtheid van het charter niet 
aanvechten of bevestigen. We moeten nog nagaan of de juridische bepalingen van de akte 
acceptabel zijn.  

Wij weten dat 's-Hertogenbosch beschikte over een bijzonder recht sinds de stichting aan het einde 
van de 12e eeuw212. Dit recht verbreidde zich gedurende de regering van Hendrik I. De hertog 
verleende hetzelfde recht aan Eindhoven en St. Oedenrode in 1232, aan Dormaal rond 1230 en aan 
Nieuw-Landen op een niet meer vast te stellen tijdstip213.  

[53] Anderzijds genoten de burgers van 's-Hertogenbosch goed en wel het vrijdom van tolgeld op de 
Rijn en dat sedert 1196, krachtens een keizerlijk privilege dat in 1204 is herhaald en in1233 
bevestigd214.  

Al voor 1213 ontving de nieuwe stad Oisterwijk privileges waarvan wij de aard niet kennen215. Als 
men aanneemt dat onze akte authentiek is, zou Oisterwijk echter pas begiftigd zijn met een charter 
in 1230 met de rechten van 's-Hertogenbosch en dit misschien op verzoek van haar inwoners. In de 
vorm waarin deze akte tot ons is gekomen, suggereert deze dat de burgers van Oisterwijk zouden 
hebben onderhandeld en een overeenkomst hebben gesloten met de hertog. Hendrik I zou hebben 
gezworen, evenals zijn entourage, om de privileges van de stad te eerbiedigen. Deze eed zou ook een 
teken zijn van dergelijke onderhandelingen die plaats zouden hebben gevonden. Niettemin blijft alles 
hypothetisch omdat de inhoud van de akte onbetrouwbaar is216.  

 
Heesbeen, schepen van ‘s-Hertogenbosch, bevatten de teksten de namen van Willem, nobilis vir (1159-1163, ed. M. 
A. Erens, o.c., dl. I, no 11, 15, 16, 17, pp. 19, 25, 26, 28) en van Robert van Heesbeen, ridder en edelman die leefde 
rond 1275 (zie J. de Fremery, op. cit., n° 174, p. 123 en Ch. Piot, Cartulaire de Saint-Trond, n° 282, pp. 347-348). Wat 
het geslacht Heesbeen betreft, moeten we genoegen nemen met enkele onbeduidende aantekeningen: A. J. van 
der Aa, op. cit., dl. V, 1844, p. 313; Heesbeen. in Tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis, dl. II, 1884-1885, 
pp. 155-160; A. F. O. Van Sasse van Ysselt, De heeren van Heesbeen, Ibidem, dl. III, 1885-1886, kol. 34 e.v. 

212  De oudste verwijzing naar de nova civitas apud Silva dateert van 1196 (zie boven p. 3, n. 1). De eerste vermelding 
van de burgers van ‘s-Hertogenbosch volgt kort daarop, in 1197, de burgenses de novo opido super Silvam juxta 
Orten zijn vrijgesteld van tol in Gelre (A. Verkooren, op. cit., 1ste P., dl. I, p. 8). Het jaartal 1197 wordt vermeld in G. 
Smets, Henri I, p. 79. Tenslotte ontving de nieuwe stad van Hendrik I een charter waarvan we via allerlei omwegen 
kennis hebben kunnen nemen en dat het recht van ’s-Hertogenbosch zou weergeven rond 1230 (W. Steurs, 
Catalogue, Preuves, n° 8). 

213  W. Steurs, Catalogue, Preuves, n° 41, 43, 44, 62. 

214  «Nos universos hommes suos de nova civitate apud Silvam ... de theloneis nostris que nos ubicumque in Rheno ad 
manus nostras habemus imperiali benignitate imperpetwum. absolvimus» : Boppard, 1 juni 1196, ed. P. F. X. de 
Ram, Chronique des ducs de Brabant, par de Dynter, dl. II, Brussel, 1854, p. 124; gedateerd te Koblenz, 12 november 
1204, bevestigt Philips van Zwaben impliciet dit privilege door een charter dat een algemenere strekking heeft: 
«Homines quoque civitatis ducis videlicet Orten que nunc Silva dicitur ... per totum imperium in exactione thelonii 
eandem justiciam et libertatem quam habuerunt temporibus patris et fratris nostri», ed. P. de Ram, op. cit., dl. II, p. 
142; op 19 september 1233 bevestigt Hendrik VII in Nürnberg, op aandringen van Hendrik de Jonge, de oudste zoon 
van Hendrik I van Brabant, de oorkonde van 1196 (de  
formulering is in beide akten bijna hetzelfde), ed. J. F. Willems, De Brabantsche Yeesten, dl. I, n° 30, p. 13. – 
Overigens verkregen de burgers van ‘s-Hertogenbosch heel vroeg niet alleen de tolvrijheid op de Rijn, maar 
bovendien werden dezelfde privileges aan hen toegekend door de graven van Gelre en Holland, respectievelijk in 
Gelre (zie boven, noot 212) en in Geertruidenberg: «Preterea opidani de Boscho ducis ad predictum opidum, et 
opidani de Monte sancte Gertrudis a theloneo liberi tenebuntur apud Boschum»: 21 september 1213, ed. C. Van de 
Kieft, Recueil de textes d'histoire urbaine néerlandaise des origines au milieu du XIIIe siècle, in Elenchus fontium. 
historiae urbanae, dl. I, Leiden, 1967, p. 449. 

215  Zie boven p. 44 en n. 194. 

216  Een charter uit 1232 van Hendrik I voor Sint-Oedenrode maakt in bijna dezelfde bewoordingen als die hier gebruikt 
zijn, van een eedaflegging door de mannen van de hertog op het moment van de verlening van de vrijheden: 
eandem libertatem ... cum juramento hominum. nostrorum circummanentium fecimus roborari, ed. A. Wauters, 
Preuves, p. 119. 
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In elk geval hebben de inwoners van de stad voor 1260217 een burgerlijke status verworden en een 
bijzonder recht was er van kracht op zijn laatst rond 1300218.  

[54] Anderzijds verklaart Jan III in 1355 duidelijk dat zijn voorgangers de agglomeratie privileges, 
rechten en vrijheden hebben geschonken. Door over zijn voorgangers in het meervoud te spreken 
heeft de hertog daarbij op zijn minst gedacht aan de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het bewind 
van Jan I die regeerde van 1267 tot 1294219.  

In 1365 bevestigen Johanna en Wenceslaus eveneens dat de inwoners van Oisterwijk sinds lange tijd 
privileges hadden, die ze hadden ontvangen van de hertogen van Brabant en zij erkennen dat de 
plaats alleen hoeft bij te dragen aan assistentie in dezelfde mate als de andere vrijheden van het 
hertogdom220.  

Onze bronnen kloppen dus prima. Oisterwijk heeft in de loop van de 13e eeuw een bijzonder recht 
ontvangen en dat is mogelijk hetzelfde als dat van 's-Hertogenbosch. In zijn charter van 1355 legt Jan 
III immers vast dat de markt en de jaarmarkten van Oisterwijk zullen worden gehouden naar het 
recht van 's-Hertogenbosch.  

En tenslotte, de verslagen van de schout van Oisterwijk over 1430 zijn een bewijs van het feit dat 
Oisterwijk de concurrentie aanging met ’s-Hertogenbosch, op zijn minst in het begin van de 15e 
eeuw221.  

 

Eerste conclusies 

Aan het einde van dit onderzoek kunnen we het volgende concluderen. Naar de formulering lijkt het 
charter van Oisterwijk vals of een tussengevoegde akte. De historische samenhang bewijst echter dat 
het dorp in de 13e eeuw een bevoorrechte status kreeg, in dit geval, naar het schijnt, hetzelfde als 
die van 's-Hertogenbosch. Van de andere kant stemmen de kopieën van herbevestiging van deze 
privileges, die zijn uitgegeven in 1402 en 1403 door hertogin Johanna, overeen. Het is mogelijk dat 
het geschreven is om van de hertogin een bevestiging te ontvangen van de [55] privileges die de 
vrijheid in werkelijkheid 'reeds bezat of pretendeerde te hebben ontvangen. De hertogin 
verduidelijkt trouwens dat zij het charter van 1230 bekrachtigt dat is vastgesteld op verzoek van de 
inwoners van Oisterwijk, en dat dezen een nieuw charter hebben laten opstellen waaraan een 
hertogelijk zegel was gehangen met lakzegels waarvan sommige gebroken waren222.  

 
217  In 1259 verklaren de schepenen van Oisterwijk dat volgens de oudste inwoners van de stad de zoutmarkt altijd 

plaats vond in Antwerpen (ab antiquioribus opidi nostri fidedignis), ed. A. Wauters, Preuves, p. 192. Op het zegel van 
de plaats dat aan de akte hangt, staat + S' SCABINORUM [BURGEN]SIVM DE OST[ERW]IC: A. Verkooren, op. cit., 1e 
P., dl. I, n° 70, p. 57. - In 1320 en 1343, maken de schepenen melding van medeburgers (noster conburgensis, nostri 
coopidani), ed. M. A. Erens, op. cit., dl. III, n° 584 en 872, pp. 36 en 429. 

218  In een overeenkomst die is gesloten in het bijzijn van de schepenen van Oisterwijk staat een uitdrukkelijke verwijzing 

naar het jus opidi Oisterwycensis: 4 mei 1306, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 375, p. 140. 
219  Zie Bijlagen, no 2. 

220 1365, bevestiging in het eerder genoemde charter van Karel V, ACO, enveloppe n° 3. 

221  AGR, CC, n° 13024, fo 1, bron geciteerd door R. Byl, Les juridictions scabinales, p. 288, n. 1. Volgens M. Byl ging 
Oisterwijk in concurrentie met ‘s-Hertogenbosch sinds 1230 (Ibidem, p. 288). 

222  In de uiteenzetting van het afschrift staat te lezen: «Litteras inclite memorie domini Henrici, Dei gratia ducis 
Lotharingie, illustris progenitoris no tri, eius sigillo impendente sigillatas nobis pro parte hominum seu universitatis 
ville nostre de Oisterwijk supplicantium nobis humiliter ut illas approbare et confirmare dignaremur exhibitas 
vidimus quarum tenor sequitur in hec verba ... ». De hertogin bevestigt vervolgens de akte en verduidelijkt: «Et 
quia post examinationem hujusmodi reperte fuerunt suspicione carere, quamvis fila, quibus sigillum eis appendebat, 
a parte sinistra confracta existerent, has litteras ipsas ac omnia contenta in eisdem …confirmamus et 
communimus». Dus de gebroken zegels hebben argwaan gewekt bij de ambtenaren van de Rekenkamer. Toch meent de 
hertogin dat ze het charter kan bekrachtigen. Deze manier om alles met garen met elkaar te verbinden, is normaal, 
zie P. Bonenfant, Cours de diplomatique, dl. I, 2e ed., Luik, 1948, p. 78. Zie ook een zegel van Hendrik I dat met lak is 
gehangen aan een charter uit 1185 voor Averbode in P. Bonenfant, Sainte-Gudule, l.c., fig. 3. 
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Zo schijnt het charter van Oisterwijk uit 1230, ondertekend door Hendrik I, rond 1400 herschreven te 
zijn. Als deze veronderstelling juist is, geven twee charters uit de 15e eeuw antwoord op de vraag 
door wie en waarom dat valse materiaal zou zijn vervaardigd.  

In 1434 herschrijft en bekrachtigt Philips de Goede, hertog van Brabant, op verzoek van schepenen en 
burgers van Oisterwijk, charters uitgegeven aan Oisterwijk in 1300 en 1355 door Jan II en Jan III. Hij 
verduidelijkt dat hij deze afschriften verleent omdat de charters van zijn voorgangers onzorgvuldig 
waren bewaard en in het ongerede waren geraakt223.  

Deze verklaring wettigt met name de volgende veronderstellingen. Een charter uit de tijd van 
Hendrik I zou zijn bewaard in de griffie van de schepenen met de eerder genoemde stukken. 
Kennelijk hebben ze in de loop van de tijd schade geleden door verwaarlozing. Als gevolg van 
omstandigheden die nog onduidelijk zijn zou de magistraat van Oisterwijk rond 1400 het initiatief 
nemen om de akte te laten herschrijven. De secretaris die belast werd met deze opdracht, zou, zo 
goed en kwaad als hij kon, de tekst herschrijven, hoewel deze door slijtage of door andere oorzaken 
was beschadigd. Of hij vond het gemakkelijker om een nieuwe akte te schrijven en al doende liet hij 
[56] zijn verbeelding de vrije loop. Gebrek aan samenhang en de herhalingen van de formulering die 
wij onder ogen hebben zouden zo verklaard kunnen worden. Dit zou het gevolg zijn van schade 
veroorzaakt aan het document of ten gevolge van een slecht uitgevoerde restauratie van de 
oorspronkelijke inhoud of eenvoudigweg van tussenvoegingen. Men mag ook overwegen dat de 
betreffende akte van Hendrik I een vervalsing is die helemaal gebaseerd is op de Vorurkunden of 
waarschijnlijke mondelinge tradities. Aangezien de magistratuur zich op zo'n document moest 
kunnen beroepen, en uit voorzorg, vraagt men aan de hertogin een herbevestiging. 

Maar of de ene of de andere veronderstelling waar is, de dubbele stap die wij aan de magistraat van 
Oisterwijk toeschrijven, zou bijna parallel lopen met het verwerven van nieuwe privileges door 
Oisterwijk. Volgens L. van den Hoevel zou hertogin Johanna in 1387 immers de vrijheid juridische 
beschikkingen hebben verleend die de secretaris als volgt weergeeft. 

Wie zich in de vrijheid zal vestigen en wonen zal een som betalen om het recht te verwerven toe te 
treden tot de burgerij. De hertog en de gemeenschap verdelen in gelijke mate de inkomsten uit deze 
belasting. Anderzijds hoeven de burgers van Oisterwijk geen militaire diensten te verrichten of 
belastingen te betalen naar draagkracht, behalve in het geval dat de burgers van 's-Hertogenbosch 
op veldtocht zouden trekken en erin toestemmen de hertog te helpen224.  

Volgens deze samenvatting brengt de hertogin de militaire en financiële verplichtingen van de 
burgers van Oisterwijk in overeenstemming met die van 's-Hertogenbosch. Bovendien suggereren de 
genoemde clausules dat de nieuwe stad belangrijker is geworden in de 14e eeuw. Er zijn ook andere 
bewijzen voor de bloei van Oisterwijk in die periode225. Het charter van 1387 zou dus een nieuwe 
fase in de ontwikkeling van de stad markeren. Toch vragen de inwoners van de stad enkele jaren 
later aan de hertogin om een bevestiging van een charter dat veel ouder is, vermoedelijk ook om 
duidelijk te laten merken dat de vrijheid al lang van het recht van 's-Hertogenbosch kon profiteren.  

[57] Hoe het ook zij, wij kunnen verder geen commentaar geven op deze bindende teksten van 1230 
en 1387, daar de ene ons heeft bereikt in een verdachte vorm, terwijl we de strekking van de andere 

 
223  «Welke brieve bi cleynen: toesien niet also wael verwaert en sijn geweest hoewael men die letteren alle wael leest 

ende die siegele ganz ende geheel noch sijn sy en waeren gescapen bynnen corten tyden te nyet te gaen»: LilIe, 24 
juli 1434, afschrift van het charter van 4 december 1300 (AGR, CC, reg. n° 8, f° 584 v° en reg. n° 132, f° 71 v°) en op 
dezelfde datum een afschrift van het charter van 14 maart 1355 (Ibidem, reg. n° 132, f° 72). 

224  «Johanna, hertoginne van Lutzenborg, van Lotring, van Brabant … heeft 1387 onder andere geoctrooijeert, dat 

niemand, wie hij zij, binnen de voorz. vreijheijt soude coomen woonen of hij zal eerst porter worden en daar voer 

betaalen twee oude schilden: de eene helft tot behoef van de hertoginne en de ander helft tot behoef van den 

vreijheijt; ook niet ten oorlog te mogen trekken, dan als de stad van den Bosch met haere ambagten ten oorlog 

trekken sal en egeen beeden of schattinge te geven, dan als de stad van den Bosch beede oft schattinge geeve sal en 

dan altoos te geven naer haer gelande en vermogen»: L. van den Hoevel, op. cit., p. 128. 
225  Zie onder. 
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alleen maar kennen dankzij een samenvatting.  

Het is daarom van belang om te ontdekken, zonder hulp van deze documenten, hoe het  leven in 
Oisterwijk zich positief ontwikkelde sedert de stichting van de stad. Daarom willen wij in een laatste 
hoofdstuk de omvang en de organisatie van de vrijheid trachten te beschrijven, evenals de 
economische activiteiten en de uitstraling hiervan naar het omringende gebied. Door deze stap 
zullen we de clausules van onze twee charters kunnen toetsen aan de plaatselijke realiteit.  

 

De omvang en de organisatie van de vrijheid, economische activiteiten en de 
uitstraling naar het omliggend gebied 

De nieuwe stad Oisterwijk werd gesticht door Hendrik I in een parochie en naast een dorp genaamd 
Oost-Tilburg. Op den duur vormden de beide gemeenschappen één enkele plaats, het huidige 
Oisterwijk, terwijl de naam en de herinnering aan Oost-Tilburg verloren zijn gegaan226.  

Deze ontwikkeling is gemakkelijk te verklaren.  

Het blijkt uit de bewaard gebleven bronnen dat het grondgebied van Oisterwijk veel uitgebreider was 
dan de grenzen van deze stad en dat ook het oude dorp Oost-Tilburg ervan deel uitmaakte. En toch 
viel het grondgebied niet samen met de grenzen van de oude parochie Oost-Tilburg. Het heeft nooit 
de gehuchten Berkel, Helvoirt, Heukelom en Udenhout omvat. Overigens, rond 1300, maakte 
Helvoirt zich los van de nederzetting Oost-Tilburg en richtte een zelfstandige parochie op227.  

[58] Anderzijds was de nieuwe stad duidelijk het administratieve en handelscentrum van de streek. 
Het had de markt en het gemeentehuis in zijn midden. Daarom werd de nieuwe stad belangrijker dan 
Oost-Tilburg en de naam Oisterwijk deed zich gelden als vrijheid, streek en administratief centrum 
waarvan de nieuwe stad het middelpunt werd. En toch raakte de oude nederzetting niet ontvolkt. Zij 
bleef bestaan als wijk van Oisterwijk en wel om twee redenen. Zij profiteerde van dezelfde vrijheden 
als de nieuwe stad en bleef het religieus centrum van de gehele parochie. lmmers, de Mariakapel van 
de nieuwe stad en de kapellen van Berkel en Udenhout bleven horig, tot aan het begin van de 
moderne tijd, aan de moederkerk van het voornoemde Oost-Tilburg228.  

Chronologisch gezien komen we de naam Oost-Tilburg in de 13e eeuw nog tegen en wordt dan 
gebruikt voor de totale nederzetting maar het gebruik zwakt af tegen 1300. Dat de naam Oost-
Tilburg in vergetelheid raakt, bewijst naar het schijnt de bloei van de nieuwe stad. Maar misschien is 
de verbrokkeling van de oorspronkelijke parochie wel de oorzaak geweest. Immers, de verdwijning 
van de oude toponiem vindt in dezelfde tijd plaats als de oprichting van de parochie Helvoirt ten 

 
226  Zie hierboven pp. 17-18. 

227  Om zich ervan te vergewissen dat het juridisch vrije grondgebied van Oisterwijk binnen de totale streek slechts een 
heel beperkte enclave vormt, maar die wel het oorspronkelijke dorp Oost-Tilborg en de nieuwe stad van Hendrik I 
omvat, herlees L. van den Hoevel, op. cit., genoemde editie, pp. 122, 123, en 125. Eerst maakt onze secretaris 
duidelijk onderscheid tussen de vrijheid en de rest van de parochie paroisse: «En is onder de prochgie gehoorende 
Oosterwijk de vreijheijt, Udenhout Berkel en Huijkelom» (loc. cit., p. 123). Vervolgens beschrijft hij de vrijheid. Die 
omvat twee verschillende wijken die door een straat met elkaar zijn verbonden. In de ene wijk staat de 
parochiekerk, in de andere de markt, het stadhuis en een mariakapel (Ibidem, p. 125). Wij hebben aangetoond dat 
deze twee wijken overeenkomen met Oost-Tilburg en Oisterwijk (zie de aangehaalde teksten pp. 16-17, n. 68, 70). 
Tenslotte herhaalt onze schrijver, zoals ook wij geschreven hebben, dat de parochiekerk, gewijd aan Sint Petrus, 
zich op het grondgebied van de vrijheid bevindt («in de voorz. vreijheijt is een procgie kerk van St Peter Apostel», 
Ibidem, p. 122). L. van den Hoevel schrijft zijn memorie in 1609, maar de situatie die hij beschrijft, is natuurlijk van 
een vroegere datum dan de 17e eeuw. Tenslotte omvat de vrijheid volgens H. Hardenberg, op. cit., p. 57 en n. 88, in 
1658 ook de gehuchten Heikant en Kerkhoven. 

228  De kapellen van Udenhout en Berkel waren afhankelijk van hun moederkerk tot respectievelijk de 18e en 19e eeuw 
(A. J. van der Aa, op. cit., dl. XI, 1848, p. 354; L. Schutjes, o.c., dl III, p. 24S; dl. V, pp. 386 en 770). Wat de mariakapel 
in de nieuwe stad betreft, die viel, totdat hij werd afgebroken, onder de Sint Petruskerk. De huidige parochiekerk, 
die van recentere datum is, staat op dezelfde plek als de oorspronkelijke moederkerk. 
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nadele van die van Oost-Tilburg229.  

 

Het rechtsgebied met eigen voorrechten 

Sinds de stichting van Oisterwijk was een schepencollege geïnstalleerd in de nieuwe stad230. De 
rechtsbevoegdheid ervan beperkte zich niet tot de grenzen van[59] het juridisch vrijgemaakte 
gebied, maar werd uitgeoefend over een breder gebied dat pas in de 15e eeuw met zekerheid kan 
worden vastgesteld.  

In die tijd waren de besluiten van het schepencollege van Oisterwijk ook van toepassing op de 
dorpen Berkel, Heukelom, Udenhout, Haaren, Belveren en Enschot231. Maar in de Brabantse telling 
van 1374 worden Haaren en Belveren niet als deel van de vrijheid en haar buitengebied genoemd232. 
Dan wordt Helvoirt, dat vroeger tot de bovengenoemde parochie van Oost-Tilburg hoorde, niet tot 
Oisterwijk gerekend, en heeft zijn eigen schepenbank op zijn laatst in de 15e eeuw233.  

Al mag verondersteld worden dat de jurisdictie van de schepenen van Oisterwijk zich oorspronkelijk 
uitstrekte over de gehele parochie Oost-Tilburg, rond 1300 vormde het nieuwe dorp Helvoirt een 
uitzondering. Daartegenover werd het gezag van Oisterwijk wel uitgebreid met Enschot en Haaren234.  

In elk geval oefenden de schepenen van Oisterwijk zelfs hun gezag uit buiten hun juridisch gebied235. 
Zo geven ze vanaf de 13e eeuw akten uit voor inwoners van het omringende platteland. Op 
plaatselijk niveau gaan ze zelfs de concurrentie aan[60] met de magistraat van 's-Hertogenbosch236. 
Overigens geven zij, in de 14e eeuw, in navolging van de schepenen van die stad hun aktes af in het 
latijn en zegelen deze. Zij beschikken over een juridisch schepenzegel, maar zij voorzien hun aktes 

 
229  Vanaf 1213 komt men het toponiem Oisterwijk tegen waarmee de nieuwe stad wordt bedoeld. In de 13e eeuw blijft 

de naam Oost-Tilburg verbonden met de lokaliteit (in territoria de Oestilborgh: 3 augustus 1233, aangehaald 
charter) en met de moederkerk, maar het toponiem Oisterwijk blijkt al in 1231 een rivaal te zijn (ecclesiam de 
Osterwic et de Tilborch, zie de opgesomde teksten p. 15, n. 61). Na een eeuw zwicht de naam Oost-Tilbourg voor 
zijn rivaal. Zo spreken in 1296 de schepenen van Oisterwijk nog over de pastoor van de parochie als over de pastoor 
van Oost-Tilburg (domini Ar., investiti de Oestilborgh). In 1320 betitelen hun opvolgers hem als de pastoor van 
Oisterwijk (ad investitum ecclesie de Oesterwijc), ed. M. A. Erens, op. cit., dl II, n° 297, pp. 24-25; dl. III, n° 584, pp. 
36-37. 

230  5 september 1259, ed. A. Wauters, Preuves, p. 192. 

231  Zie de tellingen in Brabant van 1438 tot 1496 dans J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers en Brabant,); dl. I, 
Brussel, 1912, pp. 476-477 en noten j en k; Idem, Les fouages dans le quartier de Bois-le-Duc, in B.C.R.H., dl. 82, 
1913, p. 104. Nog in de 17e eeuw stond het grondgebied van Haaren met Belveren en van Enschot onder de 
invloedssfeer van Oisterwijk: «Haeren en Enschodt die onder de juredictiën van de voorz. vrijheijt zijn resorteerende, 
maer niet onder de procghie en hebben ider een procghie apaert, beijde gehoorende onder Tongerlo» (L. van den 
Hoevel, op. cit., p. 123).  

232  J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers, p. 14. 

233  Ibidem, p. 14. R. Byl, Les juridictions scabinales, p. 270 heeft een spoor gevonden van de schepenen van Helvoirt in 
1404 en 1430. Zie ook een charter van 20 april 1491, ed. D. Th. Enklaar, op. cit., pp. 118 & 119 (schepenen van 
Helvoirt, scepenen der banken van de plaatse). 

234  Over het ontstaan van het gebied van Helvoirt, zie boven. Wat Enschot betreft, die parochie werd bediend door de 

pastoor van Tilburg vanaf de 14e eeuw (zie boven).  
235  Tussen 1296 en 1330 worden er overeenkomsten gesloten voor de magistraat van Oisterwijk die goederen betreffen 

onder Diessen, Goirle, Oostelbeers, Ravels, Riel en Tilburg (ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 297, 418, 419, 422, 

424, 425, 471, 506, 518, 524, pp. 27, 200, 202, 207, 209, 212, 272, 344, 360; dl. III, no 677, p. 161). En ook nog twee 

overeenkomsten die betrekking hebben op onroerende goederen onder Haaren met als datum 1315· en 1335, ofwel in 

een tijd dat Haaren naar het schijnt nog een deel uitmaakte van het gebied waar de schepenen van Oisterwijk invloed 

hadden (Ibidem, t. II, n° 476, p. 279; t. III, n° 783"pp. 301-302). Opmerkelijk is dat twee van deze plaatsen rond 1400 

niet binnen het gebied van de schout van Oisterwijk liggen. Oostelbeers valt onder het administratieve centrum 

Kempenland en Ravels ligt in de heerlijkheid Turnhout (Ch. Kerremans, op. cit., pp. 40 en 44). Deze vaststelling doet 

veronderstellen dat de invloedssfeer van de schepenen van Oisterwijk verder ging dan het gebied van het 

administratieve centrum Oisterwijk. Het economische belang van de plaats (zie hierna) zou dan een rol spelen. 
236  H. P. H. Jansen, Landbouwpacht, p. 34. 
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gewoonlijk van persoonlijke zegels237.  

In de 14e eeuw sluit de magistraat van Oisterwijk zich aan bij het verbond van de Brabantse steden 
en vrijheden van 1355 en van die van 1372. In de volgende eeuw mag men de plaats rekenen tot de 
invloedrijke kleine steden en vrijheden in het kwartier van 's-Hertogenbosch en wordt zij uitgenodigd 
om te onderhandelen met de hoofdstad238.  

De plaats dankt zijn regionaal belang omdat het gemeentehuis er is gevestigd en vooral aan de 
aanzienlijke handelsactiviteiten die er plaats vonden.  

Het beste bewijs van haar economische rol dateert uit 1355. In dat jaar machtigt hertog Jan III de 
vrijheid Oisterwijk om wekelijks een markt te houden en twee jaarmarkten die acht dagen mogen 
duren, de eerste per 1 mei en de andere per 27 oktober. De hertog voegt eraan toe dat het houden 
van deze markten wordt geregeld volgens het recht van 's-Hertogenbosch239.  

Deze concessies van de zijde van de hertog zijn niet de oorzaak van het ontstaan van de Oisterwijkse 
markt. Deze bestond reeds ver voor 1355 en trok veel mensen. 

Dat blijkt meteen al uit het charter van de hertog zelf. Immers Jan III stelt dat er niets wordt 
veranderd aan de belastingen op etenswaren die in het dorp werden verkocht240. Hij bevestigt de 
privileges die door zijn voorgangers aan de vrijheid waren verleend en geeft zijn ambtenaren de 
opdracht om de rivier de Dieze uit te baggeren om de scheepvaart en de handelscontacten tussen 's-
Hertogenbosch en Oisterwijk te handhaven241.  

[61] Andere bronnen bevestigen overigens dat de economische levendigheid in Oisterwijk van 
oudsher heeft bestaan.  

Sinds 1292 krijgt de vrijheid het recht om voor eigen rekening heffingen op te leggen voor de 
verkoop van bier en wijn in het gebied242. Bier werd ongetwijfeld in de plaats zelf geproduceerd. Het 
wordt in de 14e eeuw gebrouwen in de vrijheid zelf en in de omliggende dorpen243. Wijn werd 
waarschijnlijk geïmporteerd. Grote steden in de buurt, - Antwerpen en ’s-Hertogenbosch - 

 
237  Minstens tot het midden van de 14e eeuw stellen de schepenen van Oisterwijk hun akten altijd op in het Latijn (zie 

M. A. Erens, op. cit., t. Il & III). Dit is des te opvallender omdat de schepenen van de naburige vrijheid Waalwijk zich 
van het Middelnederlands bedienen vanaf het begin van de eeuw (1306, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 378, 379, 
586 en 745. Ze geven weliswaar nog akten uit in het Latijn, zie Ibidem, n° 380 en 414). Volgens H. Jansen, op. cit., p. 
34, worden de schepenregisters van Oisterwijk waarvan de oudste van kort voor 1400 zijn, geschreven in het 
Nederlands, terwijl Latijn de taal blijft die in ’s-Hertogenbosch gebruikt wordt. 

238  A. Verkooren, op. cit., 1re P., dl. II, n° 892 en dl. V, n° 2905; W. Steurs, Catatogue, Preuves, no 75 en 80. 

239  Zie Bijlagen, n° 2.  

240  Ibidem. 

241  Een waterweg verbindt Oisterwijk met ‘s-Hertogenbosch, maar alleen in de buurt van ‘s-Hertogenbosch heet deze 
rivier de Dieze. Voor de huidige geografen is de Dieze de benaming voor de Dommel vanaf de samenloop met de 
Aa. Deze twee waterlopen komen iets ten noorden van ’s-Hertogenbosch samen. De Dieze loopt dwars door ‘s-
Hertogenbosch, stroomt verder naar het noorden en mondt uit in de Maas. Om vanaf het beginpunt Oisterwijk de 
Dieze te bereiken, moeten we achtereenvolgens de Voorste Stroom, de Run en de Dommel volgen. Als men het 
charter van Jan lIl leest, is scheepvaart tussen Oisterwijk en ‘s-Hertogenbosch over de Dieze mogelijk na enige 
aanpassingen. Vanaf dat moment heet de waterweg tussen Oisterwijk en ‘s-Hertogenbosch Dieze over de hele 
lengte in de 14e eeuw of Jan III geeft aan het geheel van dezelfde waterweg de naam die hij ook ter hoogte van ‘s-
Hertogenbosch had. Diverse plaatselijke rivieren – ook de Voorste Stroom en de Run – hebben trouwens 
verschillende benamingen in de loop van hun bescheiden traject. Over het waterwegwegennet in die streek en de 
geschiedenis ervan, zie A. A. Beekman, De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven, ’s-
Gravenhage, 1947, pp. 36-37 en 44-45.  

242  "Hertog Jan heeft in het jaer 1292 die van Oisterwijk verleent henne acsijnsen op weijnen en bieren te mogen 
opstellen, hoogen en leegen ten behoeven van de vreijheijt»: L. van den Hoevel op. cit., p. 128.  

243  Zie boven, p. 31 en n. 149. 
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verkochten in de late middeleeuwen wijnen uit Frankrijk en het Rijnland244. Van handelsrelaties - 
mogelijk gemaakt door goede verbindingen over water en over land - tussen Oisterwijk en deze 
steden vanaf de 13e eeuw zijn bewijzen245.  

Tussen 1310 en 1320 voorzien akten die voor de schepenen van Oisterwijk en zelfs van 's-
Hertogenbosch zijn gesloten, erin dat rente op graan dat afkomstig is van leengoederen in Belveren 
onder Haaren en in Goirle en in Tilburg moet worden betaald in Oisterwijkse maten. Dank zij deze 
bronnen weten we dat de plaats beschikte over wettelijke instrumenten voor maten en gewichten 
en dat deze gezaghebbend zijn zelfs in de aangrenzende dorpen van de vrijheid246.  

[62] In dezelfde tijd, in 1309, verblijft in Berkel in de parochie Oisterwijk, een zekere Daniël, 
afkomstig uit Asti in Lombardije,247 die verwant zou kunnen zijn aan Jan, Lombardijer van Berkel, die 
in 1306 een stuk land koopt van de abdij van Tongerlo248. Hoe het ook zij, de aanwezigheid van een 
geldwisselaar, al was het er maar één, in het dorp duidt op het belang van het geldverkeer op de 
markt van Oisterwijk aan het begin van de 14e eeuw.  

Deze elementen, al zijn ze niet talrijk, moeten in verband gebracht worden met de belangrijke 
plattelandsuitbreiding die voor 1200 is begonnen, en die plaats vindt gedurende de 13e eeuw in de 
oude parochie Oost-Tilburg en in de omliggende plaatsen. Uit teksten valt op te maken dat in die tijd 
de bevolking groeide en het in cultuur gebrachte land en de weidegronden aanzienlijk toenamen. Het 
ontstaan en de groei van nieuwe dorpen, de verdeling van oude en novale tienden, het bouwen van 
boerderijen en schuren, het aantal molens, de economische interesse in onbebouwde grond, de 
herhaalde verwijzingen naar veeteelt en in het bijzonder naar kudden schapen van 
dorpsgemeenschappen en van kloosters, geeft de mate aan van de bloei van de landbouw in de 
streek. Het ligt voor de hand dat de landbouw- en veeteeltproducten en zelfs de plaatselijke 
visgronden in de nieuwe stad een aantrekkelijke plek vonden249.  

In een ander register, op z’n laatst uit de 15e eeuw, werden in de vrijheid vakgroepen gevormd die 
gespecialiseerd waren in vlas250 en wol251 [63]. In dezelfde periode stond er in de plaats wellicht een 

 
244  J. Craeybeckx, Un grand commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas (XIIIe-XVIe siècle) , Parijs, 

1958, p. 13; R. Doehaerd, Etudes anversoises. Documents sur le commerce international à Anvers (1488-1514), dl. I, 
Parijs, 1963, p. 62. 

245  Zie hierna. 

246  «Cum mensure arsa et combusta de Oesterwiic » (21 juni 1310, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 422, p. 207); «per 
legalem mensuram de Oesterwijc » (17 september 1312, ed. Ibidem, dl. II, no 448, p. 246); «nostre mesure » (20 
juni 1316, ed. Ibidem, dl. II, n° 506, p. 344). De formulering mensure arsa et combusta kan men vertalen met 
wettige of geijkte maten: zie de betekenis van combustio, brandmerk, in C. du Cange, op. cit., dl. Il, Niort, 1883, p. 
421 en in J. F. Niermeyer Lexicon f. 3 Leiden, 1956, p. 204. Het belang van de studie over inhoudsmaten wordt 
aangetoond door L. Genicot, La structure économique d'une principauté médiévale. Le comté de Namur du XIIe au 
XIVe siècle, dans Etudes historiques à la mémoire de Noel Didier, Parijs, 1960, pp. 163-171. 

247  «Daniel lumbardus de Ast in Burgkel»: F. Vercauteren, Document pour servir à l'hlstoire des financiers lombards 

en Belgique (1309), in Bulletin de l'Instltut historique belge de Rome, deel, 26, 1950-1951, p. 61. 
248  «Johanni dicto Lumbart de Berkel»: 4 mei 1306, ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 375, p. 140. 

249  Zie boven pp. 20-28. Over de hertogelijke visgronden, zie boven p. 31, n. 148. In het begin van de 14e eeuw bezit 
een zekere Gerard, genaamd Piscator van Oisterwijk, goederen in Oisterwijk en de nabije omgeving (24 mei 1309, 
ed, D. Enklaar, o.c., p. 105 en 11 februari 1312 (n.s.), ed. M. A. Erens, o.c., dl. II, n° 442, pp. 237-238). Het is niet 
mogelijk om vast te stellen of het woord Piscator als patroniem dient of dat het zijn beroep aanduidt. 

250  «Pro confirmatione fundationis et dotationis altaris in hac ecclesia in honorem: b. Marie Virginis et s. Severi 
episcopi per decanos et alios ministeriales textorie linee libertatis de O[isterwijk]: G. C. A. Juten, Consilium. de Beke, 
p. 226 met als jaartal 1460. 

251  Volgens L. van den Hoevel, op. cit., p. 129, zou hertog Antonius privileges hebben verleend aan het lakengilde van 

Oisterwijk in 1414: «Hertog Antonius heeft 1414 het wullen ambagt gepreveligeert». Dit charter is verloren gegaan 

(J. P. Smit, Aantekeningen, p. 172).  
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zegelhuys waar de ter plaatse vervaardigde stoffen werden gezegeld252. Reeds in 1378-1380 betalen 
de stoffenhandelaars uit Oisterwijk marktgeld op waren en wijn in Heusden253. Het staat dus vast dat 
Oisterwijkse stoffen naar Holland worden geëxporteerd sinds het laatste kwart van de 14e eeuw254. 
In de 15e eeuw worden Oisterwijkse stoffen ook verkocht te Antwerpen op de jaarmarkten van Sint 
Bavo die bekend stonden om grote hoeveelheid producten van de petite draperie. Oisterwijkse 
kooplieden worden daar reeds gesignaleerd in 1424 en 1454 en vervolgens bijna zonder 
onderbreking van 1461 tot 1477255. In 1469 bezit men blijkbaar een eigen hal in de stad 
Antwerpen256.  

Zo gaan de burgers van Oisterwijk handel drijven buiten de vrijheid. In Antwerpen zijn ze zeker 
gesignaleerd in de 15e eeuw maar de handelsbetrekkingen met die stad gaan terug tot een vroeger 
tijdstip. Reeds in 1259 verklaren de inwoners van Oisterwijk, op verzoek van de magistraat van 
Antwerpen, dat de opslag van zout steeds in Antwerpen is geweest257.  

[64] Verder dragen aan het begin van de 14e eeuw diverse schepenen van de plaats namen die 
verwijzen naar beroepen. Oefenden zij deze beroepen ook daadwerkelijk uit? Het zou onvoorzichtig 
zijn dit te beweren maar wij weten nu genoeg van Oisterwijk om te veronderstellen dat sinds de 13e 
eeuw centra voor ambachtslieden zich in de vrijheid hebben ontwikkeld258.  

Tenslotte werd de plaats een overslagplaats van handelswaren en de doorvoer daarvan. Men ziet 
inderdaad dat in 1369 de schout van Oisterwijk de toegang tot de markten in Bergen op Zoom en 

 
252  «Een zegelhuijs daer men wollen lakene op is zeegelende daertoe ook eenigen renten zijn gefondeert voor de armen 

van den wullenambagt»: L. van den Hoevel, op. cit., p. 124. Zie ook J. P. Smit, Aantekeningen, p. 172. – Krachtens 
gemeentelijke reglementen plaatsen de lakensteden loden zegels op de stoffen om de kwaliteit en de herkomst te 
garanderen (P. Bonenfant, Cours de diplomatique, 2e ed., dl. I, Luik, 1947, p. 65). Dit was dus ook in Oisterwijk 
verplicht. Hoewel L.van den Hoevel geen enkele datum vermeldt, mag men veronderstellen dat het zegelhuys 
hoogstens tot in de 15e eeuw bestond, als men rekening houdt met de verkoop van stoffen uit Oisterwijk op de 
jaarmarkten in Antwerpen in die tijd (zie hierna). 

253  1378-1380, Tol- en marktgeldlijsten van Heusden, ed. J. Niermeyer, Bronnen voor de economische geschiedenis van 

het Beneden-Maasçebied, dl. I, ‘s-Gravenhage, 1968, pp. 628-631, 642 en 654. De inkomsten uit tolgeld (lakentolle) 

staan apart van het marktgeld (die tolle die binnen mercten. gheheven. is), zie. pp. 628, 642 en 654. 
254  L. van den Hoevel, o.c., p. 130 geeft een indruk van het belang van die handel in zijn tijd: «Het meestendeel der 

ingeseetenen zijn hen geneerende met drappereijen van wullen lakenen, die aldaer zoo gefloreerd heeft, dat de 
cooplieden. van Oosterwijk: voor dato van oorlogen met 700 lakens teffens en te samen naer Holland ter markt zijn 
gevaeren.». 

255  P. Bonenfant, Achats de drap pour les pauvres de Bruxelles aux foires d'Anvers de 1393 à 1487. Contribution à 
l'histoire des petites draperies, Beiträge zur Wirtschafts- und Stadtsgeschichte. Festschrift für H. Amman, 
Wiesbaden, 1965, p. 185. 

256  Ibidem, p. 183. Gewoonlijk hadden de Brabantse lakensteden hun eigen hal bij de jaarmarkten van Antwerpen 
(Ibidem, p. 183·en p. 190,  
n. 39). Zo heeft P. C. Boeren, Het hart van Brabant, pp. 17-18 geen gelijk als hij beweert dat het oudste bewijs van 
de lakenindustrie in Oisterwijk dateert uit de jaren 1509-1513. 

257  5 september 1259, ed. A. Wauters, Preuves, p. 192. Over de zoutmarkt in Antwerpen, zie F. Prims. Brieven omtrent 
den zouthandet (1259), in Antwerpsch Archievenblad, dl. lIl, 1928, pp. 191-194; R. Doehaerd, Etudes anversoises, dl. 
I, pp. 63-64. 

258  Ongeveer tussen 1300 en 1320 treffen we onder de schepenen van Oisterwijk Engelbert Faber, Englebert 
Calciferrator (calcifex of calceator, schoenmaker, volgens J. F. Niermeyer, Lexicon, p. 114), Engelbert Hoefslaghere 
(hoefslager, smid, volgens Verwijs & Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, dl. lIl, ‘s-Gravenhage, 1894, kol. 
467) en Engelbert sufferrafor (hoefsmid, naar de betekenis van sufferratura, beslag van een paard, in J. F. 
Niermeyer, op. cit., p. 1002), ed. M. A. Erens, op. cit., dl. I1, no 3,73, 418, 460,  
524. We vermelden ook onder degenen die zich aandienen bij de schepenen van Oisterwijk Wouter Pelser (pelser, 
huidenkoper, volgens Verwijs & Verdam, op. cit., dl. VI, 1907, kol. 238) en Gerard Piscator uit Oisterwijk, al 
genoemd boven n. 120 en 249. Het valt niet vast te stellen of Wouter en Gerard in de vrijheid wonen, in de parochie 
of in de omgeving van Oisterwijk (ed. Ibidem, t. II, n° 418 et 442). 
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Antwerpen beschermt259. Sinds 1309 verwijst een charter naar een 'via Hollandie’ die langs de 
parochie Oisterwijk loopt. Bronnen uit die tijd signaleren in dezelfde omgeving een via seu strata 
publica en een publica platea seu via260. Detailgegevens ontbreken echter om te kunnen vaststellen 
of het hier om verschillende wegen gaat of om een en dezelfde weg. Waarschijnlijk rechtvaardigt ook 
het bestaan van een plaatselijke of regionale handelsweg de aanwezigheid van hertogelijke tol in een 
parochie die aan Oisterwijk grenst - Loon op Zand - op zijn laatst tot aan het eind van de 14e [65] 
eeuw261. Vervolgens, rond 1500, kan men een betere reconstructie maken van het wegennet dat de 
regio Oisterwijk doorkruist en dat de plaats verbindt met Antwerpen, 's-Hertogenbosch en 
Holland262. Deze bevoorrechte ligging van Oisterwijk verklaart zeker waarom, op een onbekende 
datum, een gasthuis is gesticht voor passanten263. Anderzijds ligt de vrijheid naast een waterloop 
waarvan in 1355 blijkt dat die  sedert lang bevaarbaar was tot 's-Hertogenbosch. Vanaf de 14e 
eeuw blijkt ook uit bronnen dat er bruggen zijn gebouwd in de plaatsen Oisterwijk en Helvoirt en dat 
deze worden onderhouden264. Het is onmogelijk in te schatten wat het nut van deze werken is 
geweest.  

Kortom, een reeks aanwijzingen geeft van Oisterwijk een beeld van een streekgerichte 
plattelandsmarkt en van een centrum waar textielproducten werden geproduceerd. De meeste 
bronnen dateren uit de late middeleeuwen, maar door enkele ervan kunnen we vaststellen dat de 
economische activiteiten in de vrijheid beginnen in de 13e eeuw. De nieuwe stad is in dit opzicht een 
succes gebleken die zeker het gevolg is geweest van het feit dat Oisterwijk is gevestigd in een streek 
die al rond 1210 bloei kende. De ontwikkeling van de nieuwe stad en de economie van het platteland 
gingen hand in hand. De markt van Oisterwijk - goed bevoorraad door het achterland en gemakkelijk 
bereikbaar via land en water - trok spoedig de……kooplieden aan, vooral die van 's-Hertogenbosch.  

Het succes van deze markt blijkt het duidelijkst uit het ontstaan van jaarmarkten. Het charter dat Jan 
III in 1355 aan de vrijheid schonk om, zei hij, de welvaart van de inwoners te bevorderen bekrachtigt 
zonder twijfel de oprichting van de jaarmarkten van Oisterwijk265.  

[66] Natuurlijk heeft Oisterwijk, ondanks haar succes, alleen maar een rol gespeeld op lokaal en 
regionaal vlak, in de schaduw van de naburige hoofdstad, zoals alle andere plaatsen in het kwartier 

 
259  «Item nae Paeschen in de Berchsche marct Heyn Wisse te Ghijrsberghe ghereden met ten mannen om die coemants 

te bescudden, dat verboet was dat sij nederghetoghen souden worden... Item daernae in de Pinxten marct tot 

Andwerpen met ten mannen ghereden. tot Ghijrsberch om die comanne te bescudden»: verslag van de schout van ’s-

Hertogenbosch uit 1369 (AGR, CC, reg. n° 2779), uitgaven van de schout van Oisterwijk. De tekst wordt geciteerd 

door Ch. Kerremans, op. cit., p. 143, noot 1. Over de bescherming (geleit) die de overheid bood aan de kooplieden, 

zie R. Doehaerd, Etudes anversoises, dl. I, p. 56. Over het belang van de markt van Bergen-op-Zoom, zie C. J. F. 

Slootmans, Les marchands brabançons et plus spécialement les marchands bruxellois aux foires de Berg-op-Zoom, 

d'après les données des archives de Berg-op-Zoom, in Cahiers Bruxellois, dl. VIII, 1963, pp. 13-64. 
260  24 mei 1309, ed. D. Th. Enklaar, Gemeene gronden, p. 105; 24 februari 1314 (n.s.), ed. M. A. Erens, op. cit., dl. II, n° 

460, p. 260; 1 september 1329, ed. D. Th. Enklaar, op. cit., p. 235. 

261  «Den tolle van Venloen»: 17 november 1387, ed. B. Dijksterhuis, Bijdragen, p. 193.  

262  R. Doehaerd, Etudes anversoises, dl. I, p. 51-52 en de kaart p. 274-275. 

263   «Een gasthuijs voor de armen pasanten gent: Het Rabouts gasthuijs»: L. van den Hoevel, op.cit., p. 124. Er is weinig 
informatie uit de eerste hand over dit hospitaal: J.P.W.A. Smit, Aantekeningen, p. 167. L. van den Hoevel noemt een 
hele serie andere religieuze en charitatieve instelingen (Ibidem, p. 123-124), meestal gesticht in de 15e eeuw (J.P. 
Smit, loc.cit., p. 166-167). 

264   «Dat die yerste pael van der gemeynte van Oesterwijc staen soude op Bantsvoirt bi der brugge»: 15 augustus 1390, 
ed. D.Th.Enklaar, Gemeene gronden, p. 185. «Alrehande hout, het sij eycken, bercken ofte anders, ende doen 
afhouwen ende bekeeren totten honderhouden ende reparatie van draeyboomen ende bruggen»: 20 april 1491, 
Ibidem, p. 119. 

265   Demografisch gezien zijn er 193 rijkere huishoudens geteld in de regio van de Oisterwijkse schepenen in 1374 (het 
gebied van de vrijheid en onder Berkel, Heukelom, Udenhout en Enschot). Onder Haaren en Helvoirt, afzonderlijk 
genoemd, telt men respectievelijk 158 en 104 huishoudens (J. Cuvelier, Les dénombrements de foyers en Brabant, p. 
14). In 1480 zijn er naar schatting 226 huizen alleen in de plaats Oisterwijk; J. Cuvelier raamt het reële aantal in de 
plaats Oisterwijk alleen wellicht op 274, tegen 133 te Haaren, 114 onder Udenhout, 59 onder Berkel en 97 onder 
Enschot en Heukelom (Ibidem, p. 476, noot j; zie ook Idem, Les fouages, p. 104). 
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van 's-Hertogenbosch.  

In de moderne tijd heeft zij economische activiteiten behouden. Aan het begin van de 17e eeuw 
beschrijft L. van den Hoevel Oisterwijk nog als een dorp dat op zijn markt producten van landbouw 
en veeteelt aanbiedt266, dat bekend is om zijn jaarmarkten267, dat de bevoorrading van ’s-
Hertogenbosch verzorgt268 en dat een gunstige ligging heeft aan een waterloop op een kruispunt van 
de wegen Antwerpen-'s-Hertogenbosch en Maastricht-Holland269.  

Twee eeuwen later, omstreeks 1845, benadrukt A. J. van der Aa ook de commerciële activiteiten van 
Oisterwijk270 maar in zijn tijd komen de voornaamste verbindingswegen niet meer door het dorp271. 
De weg van Breda naar 's-Hertogenbosch loopt via Tilburg en Oisterwijk is slechts een gemeente in 
het kanton Tilburg. 

 

Slotconclusie 

Tenslotte, de conclusie van onze verhandeling is als volgt. De stichting door Hendrik I van de nieuwe 
stad Oisterwijk in de parochie Oost-Tilburg [67] omstreeks 1210 betekent een nieuwe fase in de 
ontwikkeling van Brabant in de richting van de Maas. Deze onderneming heeft niets van doen met 
een of ander ontwikkelingsplan van het gebied dat door de hertog is bedacht om de woeste en 
verlaten Kempen te koloniseren. Anderzijds is de oprichting van de nieuwe stad niet de aanzet 
geweest tot regionale expansie. Het economisch succes van Oisterwijk sedert de 13e eeuw vindt 
daarentegen zijn basis in een bloei van het platteland die al voor 1200 in de streek was begonnen 
zonder hulp van Hendrik I. Deze conclusies lopen uiteraard niet vooruit op resultaten waartoe later 
onderzoek kan leiden in de andere nieuwe steden die in 1213 door de hertog zijn genoemd: 
Arendonk, Herentals, Hoogstraten en Turnhout. Bovendien hebben wij geopperd dat het charter van 
Hendrik I voor Oisterwijk dat dateert van 1230 waarschijnlijk vals is. Wij benadrukken ook dat wij de 
gehele lokale, economische realiteit duidelijk hebben gemaakt zonder steun van deze normatieve 
bronnen.  

 

 
  

 
266  « Agter de voors. capel staat een schoonen lindenboome … daer men de merkt onder houdt van botter, vlees, eijeren 

ende dier geleijken»: L. van den Hoevel, op.cit. p. 125. 

267  Ibidem, p. 125. De auteur signaleert in zijn tijd drie markten: in mei, augustus en oktober (hij noemt deze laatste de 
cowmerkt of veemarkt). 

268  Oisterwijk bevoorraadde ’s-Hertogenbosch destijds met graan, zie de kroniek van de jaren 1566-1609 in L. van den 
Hoevel, op.cit. p. 139: «Op den 27 meij 1581 soo hebben seeckeren geuzen reuijteren van Breda alhier een convooij 
van den Bosch geslaagen, het welk gecoomen was om graanen te haalen». 

269   «Desen vreijheijt is een schoon en welgeleegen plaats … daer de gemeijne pasagie door loopt van Antwerpen op den 
Bosch en aldaer ook transeerd de baane van Mastrigt op Holland»: L. van den Hoevel, op.cit, p. 125. In 1573 
passeert de hertog van Alva Oisterwijk om van Holland naar Brussel te gaan (Ibidem, p. 134). De scheepvaart tussen 
’s-Hertogenbosch en Oisterwijk vondt in de 17e eeuw ook nog plaats, zie J. van Oudenhove, Een nieuwe ende 
vermeerderde beschryvinge van de meyerye van ’s Hertogen-bosse, p. 68-69 die schrijft over Oisterwijk: «Deze 
vryheydt heeft de vaert van de riviere de Aa – waer door dat men bequamelijck tot de stadt van den Bossche can 
varen» (de Aa is de naam van de Voorste Stroom ten noorden van Oisterwijk, A.A. Beekman, De wateren, op.cit. p. 
45). 

270 A.J. van der Aa op.cit., dl. VIII, 1846, p. 389. 

271  L. Schutjes, o.c., dl. V, p. 383. M. Pinkhof, Plaatsbeschrijving van Oisterwijk, p. 125, noteert ook rond 1920: 
“tegenwoordig ligt Oisterwijk niet meer aan de hoofdwegen van Noord-Brabant». 
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BIJLAGEN272 

 

1 * (vervalsing) 

 

Hendrik I, hertog van Brabant, verleent aan de inwoners van Oisterwijk het recht en de privileges van 
de burgers van ‘s-Hertogenbosch, met uitzondering van het gehele tolrecht op de Rijn. 

 

’s-Hertogenbosch, 25 november 1230 

A. ORIGINEEL verloren 

B. COPIE, opgenomen in een bekrachtiging, gedateerd Brussel, 5 april 1402 of 1403, uitgegeven door 
hertogin Johanna, en tot ons gekomen via een afschrift in een cartularium van de Rekenkamer (zie 
C) en een afschrift van de privileges van Oisterwijk, verleend door Karel V (zie D). 

C. Kopie van B (gecertificeerd door L. van Hamme), in een cartularium opgesteld rond 1500; AGR. 
CC, reg. no 8, fo 477. 

D. Kopie van B opgenomen in een bekrachtiging van alle privileges van Oisterwijk, gedateerd Brussel 
22 maart 1545 (n.s.) verleend door Karel V en bekend onder E. – E. Kopie van D opgenomen in 
een bekrachtiging gegeven te Brussel 20 december 1555 door Philips II en waarvan het origineel 
bewaard is gebleven, in ACO, envelop no 3 (=IVZ, no 8) – F. Kopie van E, opgenomen in een 
bekrachtiging gegeven te Brussel op 7 augustus 1613 door de aartshertogen Albert en Isabella en 
waarvan het origineel bewaard wordt in ACO, envelop no 5 (=IVZ, no 10) 

G. Originele kopie van F. (XVIIe eeuw); H. Eenvoudige kopie van F. (XVIIe eeuw); I. Originele kopie van 
F. (XVIIIe eeuw), naar G. en H. in ACO, envelop no 5 bis (=IVZ, no II, 11 bis en 12). 

J. Kopie van F. in de collectie J.C. Santvoort, naar I. Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, A. 538, fo 678. 

 

EDITIE: C.R. HERMANS, Bijdragen, p. 205-206, naar J. 

 

H[enricus], Dei gratia dux Lotharingie, omnibus presentem paginam inspecturis, salutem in 
Domino. Universitati vestre notum facimus, quod nos illis aput Hosterwich manentibus 
<libertatem donavimus et eandem libertatem juramento meo et ministerialium nobilium meorum 
juramentis affirmavi perpetualiter eis observandum et electionem scilicet illis in Oisterwich dedimus 
quale jus libertatis sibi observare vellent. Accepto consilio, elegerunt jus libertatis burgensium de 
Busco sibi dare. Quapropter significamus omnibus fidelibus christianis quod nos> eandem libertatem 
<et jus libertatis> quam contulimus illis in Busco <scilicet illis in Hosterwijch> perpetualiter 
donavimus, excepta aqua que nuncupatur Renum naves ascendendo et descendendo sine 
tollono dedimus. <Quia labilis est memoria hominum hujus rei affirmationis testes sunt Walterus Os, 
Justacius de Fine, Henricus Puiyr, Gerardus Frindelech, Jacobus de Gurwich, Gerardus de Dorne, 
Gerardus Walsche, Henricus de Dale, Nicolaus de Dale, Gerardus de Holt, Si quis hanc libertatem 
quam perpetualiter contulimus scilicet illis in Oisterwijc infringere vel infestare voluerit sciat 
offensionem et inimiciciam meam et nati mei de legitimo thoro perpetualiter incurrisse. > Et ut hoc 
ratum et inconvulsum <scilicet illis in Oisterwijck> maneat, <super hoc> litteras nostras dedimus 

 
272  ACO (Archives communales d’Oisterwijk) [= Gemeentearchief Oisterwijk] verwijst naar de huidige indeling en IVZ 

naar de beschrijving van de stukken in de inventaris al geciteerd door Van Zuylen. De oude nummering staat nog 
altijd op de documenten. De teksten zijn beschreven naar de beste manuscripten (1* = C; 2 = B), zonder dat de 
varianten (zeldzaam voor 1* en zuiver van vorm) zijn aangegeven.  
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sigillo nostro roboratas. Hec acta sunt anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo in Busco 
Katherine. <Et hoc eis inter signum quando hec carta scribebatur quod ex alba scutella in pomerio 
domini Acrini de Hesseben vinum bibebant >273  

 

 

2 

 

Jan III, hertog van Brabant, machtigt de inwoners van de vrijheid Oisterwijk een wekelijkse markt en 
twee jaarmarkten te houden. Hij bevestigt hun oude privileges. Hij beveelt zijn schouten van ’s-
Hertogenbosch en Oisterwijk de Dieze schoon te maken en ervoor te zorgen dat die, zoals vroeger, 
bevaarbaar is tussen deze twee plaatsen 

 

Brussel, 14 maart 1355 (n.s.) 

 

A. ORIGINEEL verloren.  

B. KOPIE opgenomen in een bekrachtiging, gedateerd Lille, 24 juli 1434, verleend door de hertog van 
Brabant Philips de Goede en bewaard als origineel in ACO. envelop no 2 (=IVZ, no 3 – C. Kopie van 
B in een afschrift van alle privileges van Oisterwijk gedateerd Brussel 27 maart 1545 (n.s.), 
gegeven door Karel V en tot ons gekomen via D. – D. Kopie van C, gegeven te Brussel 20 
december 1555 door Philips II en als origineel bewaard in ACO, envelop no 3 (=IVZ, no 8). De 
traditie van dit laatste charter is hier vermeld onder 1. 

E. Kopie van B in een cartularium uit de XVIe eeuw, AGR, CC, reg. no 132, fo 72-73. 

 

Jan, bider gracien ons Heren, hertoge van Lothringen, van Brabant, van Lymborch ende marcgreve 
des Heilichs Rijcs, doen cond ende kenlic allen luden, dat wij om den meenighen getruwen dienst 
dien onse goede lude van Oesterwijc dicwile gedaen hebben ende noch, oft God wilt, doen suelen 
ende om onse vryheit van Oesterwijc [71] te beteren hen gegeven hebben ende geven mit desen 
brieve eene wekmerct altoes bynnen Oesterwijc te houden opten woensdach ende twee 
jairmercten elke acht dach duerende, dair die ierste af sal  
ingaen opten yersten dach vander rnaent van meye ende die andere opten avont der heiligen 
apostelen sente Symon ende sente Juden, die te hebben ende te houden ewelijc met alsulkenen 
vrieheiden ende rechten als onse goede lude vanden Bossche hoere jairmercten ende wekemercten 
houdende sijn, alsoe dat alle commane in desen mercten  
goet copen ende vercopen moigen vryeleken op alsulken assisen alst men dair tot heertoe van allen 
goeden gegouden heeft ende schuldich heeft geweest te geldene souder anderen commer. Voert soe 
geven wij ende consenteren onsen goeden Iuden van Oesterwijc voirs. dat zij voirtaen alle wege 
houden ende gebruycken moigen vrieliken alsulker privilegien, rechts ende vryheiden als sij voirmails 
van onsen ouderen vercregen hebben ende zij tot noch toe gehadt ende heerbracht hebben. Ende 
om dat wij willen dat dese dingen voirs. ewelic vast ende gestadich bliven soe ontbieden wij onsen 
schoutheten vanden Bosch ende van Oesterwijc, die nu sijn ende namaels wesen selen, ende bevelen 
hen dat zij onse goede lude van Oesterwijc houden in allen rechten ende vryheiden voirs., also dat sij 
dierre vrijleken gebruken moigen ende dair aff van nemanne veronrecht en worden.  
Oic bevelen wij onsen voirs. schoutheten ende gebieden hen dat zij den stroem van der rivieren 

 
273  De tussen haken geplaatste cursieve delen zijn, denken wij, tussengevoegd. De rest van de akte zou deels of geheel 

overeenstemmen met het formulier van een echte wettekst van Hendrik I voor Oisterwijk. 
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geheiten die Diese tusschen den Bossche ende Oesterwijck doen rumen ende open houden over al 
ende also dat men gerumeliken met scepen van den Bosch tot Oesterwijc ende van dair weder ten 
Bossche totten mercten voirs. varen mach, geIijc men dair voirmails te vaeren plach, behoudeliken 
ons altoes, ons heerlicheit ende rechts, ende eenen yegeliken des sijns, In orcondscape van welken 
dingen wij onsen segele aen desen brieff hebben doen  
hangen. Gegeven tot Bruessel opten veertiensten dach in meerte int jair ons Heren dusent 
driehondert vijftich ende viere na die costume des bisdoms van Camerijc.  
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slotwoord 

De stof van dit artikel was studie-object op 21 mei 1971 in een gedachtenwisseling op de 
Internationale dagen van de geschiedenis van het recht, georganiseerd te Nijmegen door de Société 
d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons. Een samenvatting ervan 
staat onder de titel Aux origines de la ville neuve d’Oisterwijk, Revue du Nord, dl 54, 1972, p. 1-2. In 
die periode maakten we gebruik van een mandaat als Aspirant van het Fonds National de la 
Recherche Scientifique. Aan professor Despy zijn we veel dank verschuldigd voor de interesse die hij 
in dit werk stelde. Ook bedanken we professor Hoebanx die het manuscript wilde lezen en ons 
adviezen gaf, mevrouw Paul Bonenfant die voor ons, helaas tevergeefs, de aantekeningen heeft 
willen raadplegen die door haar echtgenoot bij de akten van Hendrik I nagekeken zijn. Paul 
Bonenfant had de aantekeningen op de wettekst van 1230 voor Oisterwijk nog niet geordend. Ook 
gaat onze dank uit naar professor Genicot die ons in de gelegenheid stelde dit artikel te publiceren bij 
het Centre belge d’histoire rurale, waarvan hij voorzitter is. 
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Bronnen 

 

ACO (Archives communales d’Oisterwijk) [= Gemeentearchief Oisterwijk] verwijst naar de huidige 
indeling  

ACO, Charter van Karel V, gedateerd Brussel, 27 maart 1545 (n.s.) en gevoegd bij dat van Philips II 
uitgegeven te Brussel op 20 december 1555, Gemeentelijke Archieven van Oisterwijk [ACO], 
enveloppe n° 3  

AGR, AEB, carton n° 10257, stukken n° 66 & 71.  

AGR, AEB, carton n° 10259, stuk n° 159. 

AGR, AEB, carton no 10257, deel no 44, 

AGR, AEB, carton no 10257, delen no 66 en 71. 

AGR, AEB, carton no 10257, dl no 33, no 34 & 35. 

AGR, AEB, carton no 10259, deel no 159  

AGR, AEB, carton no 10650;  

AGR, AEB, carton no 10678;  

AGR, AEB, Cartularium van Sint-Geertrui van Leuven, no 10308, fo. 22  

AGR, AEB, fo 22 tot 23 of carton n° 10650 en 10651,  

AGR, AEB, n° 10259, stuk n° 159  

AGR, AEB, no 10308, fo 22 fo 22 vo & 23 ro en vo of carton no 10650; no 10651,  

AGR, AEB, no 10308, fo 40. 

AGR, Archieven van het leenhof van Brabant, reg. no 9, fo. 162 vo,  

AGR, Chambre des Comptes [CC], reg. no 8, f° 584 v° en reg. n° 132, f° 71 v°; reg. n° 132, f° 72. 

AGR, CC, no 2779; no 2781; no 2784, no 2787, n° 5232, fo 6, n° 13024, fo 1, 

AGR, Feodaal hof van Brabant [CFB], reg. n° 4, fo 205; n° 9, fo 155; n° 9, fo 162 vo. 
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BESPREKING 

In Revue belge de Philologie et d'Histoire / Année 1977 / 55-1 / p.360 

Steurs (W.), Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age. La Fondation de la ville neuve 
d'Oisterwijk par le duc Henri Ier. Leuven-Brussel, 1974; 1 dl. 71 blz. (Belgisch Centrum voor Landelijke 
Geschiedenis, Publ. nr. 36).  

Traditioneel werd aangenomen dat de vijf nieuwe stichtingen — Arendonk, Herentals, Hoogstraten en 
Turnhout — van hertog Hendrik I van Brabant een middel waren om de mensen aan te trekken en alzo de 
ontginning van de Kempen te verzekeren. Aan de hand van de stichtingsgeschiedenis van Oosterwijk en een 
onderzoek naar de lokale economische situatie heeft de A. de juistheid van deze klassieke stelling onderzocht. 
Een gedetailleerde studie van het bronnenmateriaal en van de overvloedige literatuur heeft tot volgende 
slotbeschouwingen geleid : de stichting van Oosterwijk door hertog Hendrik I in de parochie Oost-Tilburg moet 
beschouwd worden als een etappe in de uitbreiding van het Brabants grondgebied naar de Maas toe. Bijgevolg 
heeft ze niets te zien met de algemeen aangenomen theorie van de ontginning van de Kempen. Meer nog, de 
ontwikkeling van de landbouw in die streken was reeds lang voor 1200 op gang gekomen, zonder hulp van de 
hertog. De A. wijst er nog op, dat om tot een grotere zekerheid te komen, de omstandigheden waarin de 
stichting van de andere vier vrijheden gebeurde aan een grondig onderzoek moeten onderworpen worden. Het 
geheel getuigt van een geduldig en minutieus bronnenonderzoek en heeft de stichtingsgeschiedenis van 
Oosterwijk uit het stadium van de hypothese gehaald en concreet omschreven. Hierdoor is ook een aspect van 
de hertogelijke politiek belicht. — F. Daelemans. 

 

Steurs (Willy). Naissance d'une région. Aux origines de la Mairie de Bois-le-Duc. Recherches sur le Brabant 
septentrional aux 12e et 13e si1ecles. Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1993; één deel in-8°, 426 blz. 
(Académie royale de Belgique. Mémoire de la Classe des lettres. Collection in-8°, 3e série, d. III).  

In 1993 verscheen de lang verwachte editie van het in 1988 aan de Université libre de Bruxelles door de auteur 
verdedigde doctoraal proefschrift, geschreven onder leiding van professor Georges Despy. In enkele studies, 
verschenen tussen 1974 en 1982, had Willy Steurs al een geheel nieuwe richting gegeven aan de bestudering 
van de nederzettingsgeschiedenis van Noord-Brabant, een streek die in de Middeleeuwen achtereenvolgens 
wordt aangeduid als Texandrië en als de Kempen of Kempenland. Omstreeks 1300 vormde dit gebied een 
afzonderlijke administratieve entiteit binnen het hertogdom Brabant, de Meierij van 's-Hertogenbosch. Reeds 
in 1974, in een studie over de stichting van Oisterwijk, rekende Steurs af met een aantal hardnekkige clichés 
over deze streek. Het eerste stereotype betreft het beeld van de streek als een woest en onontgonnen gebied, 
slechts spaarzaam bevolkt door boeren die op de schrale zandgronden nauwelijks het hoofd boven water 
konden houden. Het tweede cliché betreft het idee als zou de streek pas dank zij hertog Hendrik I van Brabant 
(1190-1235) enige economische vooruitgang hebben gekend. Zoals gezegd zette Steurs hiermee de trend voor 
een nieuwe generatie onderzoekers. Als eerste negeerde hij - nota bene een franstalige historicus - die grote 
barrière in het onderzoek naar het middeleeuwse Brabant, te weten de grens tussen België en Nederland, en 
plaatste hij de Noordbrabantse geschiedenis in een algemeen Brabants kader. De verwachtingen ten aanzien 
van zijn dissertatie waren dus hooggespannen.  

Hierin stelt Steurs zich ten doel aan de hand van een confrontatie van de geschreven en de archeologische 
bronnen de twaalfde- en dertiende- eeuwse geschiedenis te schrijven van een deel van de Kempen, te weten 
van het stroomgebied van de Dommel. Uitgangspunt was ook nu weer het aantonen van de onjuistheid van de 
bovengenoemde mythen. Het boek presenteert zich als een reeks van case studies, geschreven in de vorm van 
een zestal monografieën (aangeduid als „parties"). De hoofdstukken 7 en 8, gewijd aan de hele Meierij van 's-
Hertogenbosch, fungeren als synthese. De eerste studie (deel 1) is getiteld „La Toxandrie depuis la colonisation 
franque (vallée du Dommel et basse Meuse)", p. 50-80. Het tweede deel („Les domaines de Saint-Trond", p. 81-
111) behandelt de Sint-Truidense curtis te Alem en analyseert vooral de economische organisatie hiervan. Deel 
drie („Les domaines de Floreffe", p. 113-167) bespreekt de priorij van Postel en de hoven te Lieshout, Eksel en 
Hengelo (bij Houthalen). In deel vier („Les domaines de Berne", p. 169-190) komen de abdijgoederen te 
Bernhese (onder Heeswijk-Dinther) en Baast (bij Middelbeers?) aan de orde. Deel vijf („Trois fermes", p. 191-
207) bevat hoofdstukken over de hof van Averbode te Sterksel, de hof van de Roermondse Munsterabdij te 
Heugten en de hof van het Akense Marienstift te Budel. In deel zes („Un semis de villages", p. 209-292) 
bespreekt Steurs Rode (= Sint-Oedenrode), Beek (= Hilvarenbeek), Bergeyk, Oerle, Eersel, Oirschot, Tilburg en 
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Oisterwijk, Vught, Sint-Michielsgestel en Helmond. Deel 7 („La conquête brabançonne et la formation de la 
mairie de Bois-le-Duc", p. 293-314) analyseert de machtsopbouw van de hertog van Brabant in de latere 
Meierij. De conclusie van dit deel luidt dat dit gebied niet, zoals voorheen wel werd verondersteld, heeft 
behoord tot het markgraafschap Antwerpen, dat de graaf van Leuven in 1106 met de hertogelijke waardigheid 
verwierf. De hertog van Brabant moest hier met klassieke middelen zijn gezag vestigen, namelijk door militaire 
verovering, aankopen, usurpaties, het afdwingen van beleningen en het opleggen van zijn oppervoogdij. Hierbij 
moest hij zowel de lokale aristocratie in toom zien te krijgen als de naburige landsheren bestrijden. De stichting 
van nieuwe steden was een belangrijk onderdeel van de hertogelijke veroveringspolitiek. In het volgende deel 
8 („Les franchises du Nord", p. 315-335) komen eerst de kleinere stadstichtingen (Oisterwijk, Helmond, Sint-
Oedenrode, Eindhoven, Eersel, Oerle, Lommei, Waalwijk, Hilvarenbeek, Oirschot en Oss) aan de orde ('). Deel 9 
(„Naissance d'une ville: Bois-le-Duc", p. 337-375) gaat in op de stichting (in 1196, en niet in 1185 of 1195) en de 
uitbouw van de enige grote stad in het gebied, 's-Hertogenbosch, later één der vier Brabantse hoofdsteden (2). 
Tenslotte verweeft de auteur de door hem verzamelde archeologische en landschapshistorische gegevens met 
de resultaten van zijn vooral op oorkonden gebaseerde onderzoek in een conclusie (p. 377-388). Op het hier 
geschetste toneel zijn het de kloosters van de ordes van Prémontré en Cïteaux en de hertog die de hoofdrol 
spelen. De adel speelt (letterlijk en figuurlijk) een ondergeschikte rol.  

Dit werk geeft aanleiding tot zowel lof als kritiek. Deel 1, over Texandrië sinds de Frankische kolonisatie, is 
enigszins teleurstellend. De bespreking van de schenkingen aan Willibrord is niet meer dan een samenvatting 
van eerder onderzoek en is op het punt van interpretatie inmiddels achterhaald door een recente studie van F. 
Theuws (3). De kolonisatie van de Maasvallei wordt op klassieke wijze gepresenteerd door een combinatie van 
gegevens uit geschreven en archeologische bronnen en herneemt in feite veel van het boek van P.A. Henderikx 
(4). Dit overzicht biedt niettemin een welkome synthese. In zijn per klooster en per plaats geordende case 
studies hanteert Steurs de methode van de traditionele, nauwgezette bronnenkritiek en -interpretatie, een 
terrein waarop hij, evenals zijn leermeester Despy, uitblinkt door grondigheid en spitsvondigheid. Dit leidt vaak 
tot gelukkige en overtuigende conclusies, zoals in zijn analyse van de twee versies van de lijst van goederen die 
tussen 1121/1122 en 1173/1179 werden verworven door de priorij van Postel (p. 117-135). In andere gevallen - 
ik denk hier aan de studies over Sint-Oedenrode en Hilvarenbeek - bieden zijn onderzoekingen minder nieuws 
dan ik had gehoopt. In het geval van Bergeyk behelst het betoog overwegend slechts een weergave van de 
resultaten van het archeologisch onderzoek verricht in het kader van het Kempenprojekt. In de studie over 
Vught gaat Steurs nog uit van de onechtheid van de bevestigingsoorkonde van bisschop Bernold voor de 
Utrechts Sint-Paulusabdij uit 1050, waarin onder meer Vught voorkomt. P.A. Henderikx heeft inmiddels een 
lans gebroken vóór de echtheid van deze oorkonde, inclusief de gewijzigde omschrijving van het bezit van de 
abdij in Vught en omgeving (5). Daar tegenover staat dat Steurs door zijn heldere analyses veel van de 
oorkonden in de grabbelton van H.RH. Camps' Oorkondenboek van Noord-B rabant in een zinnige en 
inzichtelijke samenhang heeft gebracht, die vooral voor de dertiende eeuw veel nieuws aandraagt.  

Zoals gezegd, Steurs mag gelden als degene die het stereotype beeld dat het noorden van het hertogdom 
Brabant in de dertiende eeuw „woest en leeg" was, voorgoed naar het rijk der fabelen heeft verwezen. Echter, 
in plaats daarvan dreigen bij hem nu de elfde en de twaalfde eeuw de eeuwen van woestheid en leegheid te 
worden, met name door zijn al te grote wantrouwen ten aanzien van verhalende bronnen. Met een 
ouderwetse positivistische bronnenkritiek heeft hij de weinige overgeleverde hagiografische bronnen uit de 
streek als onhistorisch en onbetrouwbaar van tafel geveegd (6). In zijn betoog spelen ze dan ook geen rol meer. 
Hij creëert een nieuw vacuüm doordat hem de durf ontbreekt de weinige passages die wèl houvast bieden, te 
gebruiken als bouwstenen voor hypothesen, bijvoorbeeld over de machtspositie van de regionale adel in de 
twaalfde eeuw. Ik denk hierbij speciaal aan de vermelding van Arnold van Rode, die vermeld wordt in de door 
Steurs gediscrediteerde vita van de heilige Oda van Sint-Oedenrode. De niettemin historische persoon van 
Arnold van Rode (hij wordt elders vermeld tussen 1091/1107 en 1125) zou hebben gefungeerd als 
opdrachtgever van de translatie van de heilige Oda. Steurs noemt hem nergens, hetgeen leidt tot een 
misverstaan van de politieke entiteit Rode in de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw. Volgens 
Steurs zou de oudst bekende heer van Rode (= Sint- Oedenrode) niet vóór het einde van de twaalfde eeuw 
vermeld worden (p. 212) (7). Ook andere verhalende bronnen die ons, ondanks alle problemen van 
bronnenkritiek, kunnen informeren over de twaalfde eeuw, zoals het dertiende-eeuwse stichtingskroniekje van 
de abdij van Berne, gebruikt Steurs niet of nauwelijks (8). Evenmin vermeldt hij de priorij van Hooidonk, die 
volgens een andere kloosterkroniek, de Annales Rodenses, in 1146 vanuit de abdij van Rolduc werd gesticht.  
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Hierbij aansluitend moet ook het volgende geconstateerd worden. In dit boek wordt nederzettingsgeschiedenis 
overwegend bedreven vanuit een studie van het goederenbezit van geestelijke instellingen, van de bewo- 
nings- en bezitsgeschiedenis in afzonderlijke plaatsen, en van de hertogelijke politiek van verovering en 
stedenstichtingen. Dat is een legitieme benadering die, gezien de stand van het onderzoek, ook de meest 
aangewezen en de meeste vruchtbare was. Maar Steurs had, zo niet bij het begin van zijn studie, dan toch 
minstens aan het slot ervan, de beperkingen van deze benadering onder ogen moeten zien. Zo wordt de vraag 
naar de machtspositie van de inheemse regionale adellijke geslachten als de heren van Rode, van Tilburg, van 
Herlaar, en van (deels) uitheemse heren van Home en Altena, en de betekenis van hun grondbezit niet 
structureel behandeld. Uiteraard komt de kwestie wel aan de orde, maar dan versnipperd en als het ware en 
passant. Een studie van dit adellijke grondbezit vanuit het perspectief van de machtsopbouw van deze families 
zal ongetwijfeld nieuwe inzichten aandragen (9). Ook de politieke rol van de omringende kerkvorsten (de 
bisschoppen van Keulen, Utrecht en Luik) wordt niet als zodanig behandeld. Dergelijke studies zullen een beter 
inzicht verschaffen in de cruciale twaalfde eeuw, die bij Steurs onderbelicht blijft.  

Het verbaast me dat de Brusselaar Steurs, die de Noordbrabantse geschiedenis van een grote afstand beziet, 
dit soms ook vanuit de hoogte doet. Jan en alleman ontvangt de enigszins denigrerende aanduiding „éru- dit 
local", ook wanneer dit misplaatst is (bijvoorbeeld op p. 250). Zijn mededeling op p. 46 („Quant à la littérature 
régionale, elle s'est révélée fort insuffisante et nous a été de peu de secours") doet onrecht aan Steurs1 
(Noordnederlandse) collega's en is ook in tegenspraak met zijn frequent citeren hiervan.  

Desalniettemin, te zamen met de recente Tilburgse dissertatie van G.F. van der Ree-Scholtens (l0) legt dit 
gedegen boek het al zo lang ontbrekende fundament onder de middeleeuwse (nederzettings)geschiedenis van 
het oosten van Noord-Brabant gedurende de volle Middeleeuwen. Het is te betreuren dat deze studie zo laat 
verschijnt, want er is veel dubbel werk gedaan. Veel Noordnederlandse onderzoekers die werkten zonder het 
proefschrift van Steurs te kennen, maar, dat dient gezegd, hun onderzoek wèl verrichten in het voetspoor van 
diens eerdere artikelen, komen in hun sinds 1988 verschenen publikaties op grond van studie van hetzelfde 
bronnenmateriaal vaak tot gelijkluidende conclusies. Steurs is zich hiervan bewust geweest, want op p. 9 deelt 
hij mee dat het manuscript van deze studie is afgesloten in oktober 1989, zodat hij geen rekening meer kon 
houden met onder meer Het Kempenprojekt 3 (1989). Sindsdien is de historische produktie met betrekking tot 
het middeleeuwse Noord-Brabant gelukkig niet gestokt, maar dat betekent wel dat deze studie, hoe 
fundamenteel ook, op enkele punten een doublure is van reeds gepubliceerd onderzoek en op andere 
onderdelen al weer is achterhaald. - Arnoud-Jan BlJSTERVELD.  

(1) Eerder besproken in „Les phénomènes urbains dans le Brabant septentrional jusqu'aux environs de 1300", 
in J.-M. Duvosquel & A. Dierkens eds., Villes et campagnes au Moyen Âge. Mélanges Georges Despy, Liège, 
1991, p. 643-651.  

(2) Zie ook W. Steurs, „'s-Hertogenbosch: terug naar de bronnen", Noordbrabants Historisch Jaarboek, 9 (1992), 
p. 189-196.  

(3) „Landed property and manorial organisation in Northern Austrasia: some considerations and a case study", 
in N. Roymans & F. Theuws eds., Images of the Past. Studies on ancient societies in North-Western Europe, 
Amsterdam, 1991, p. 299-407.  

(4) De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000. Hilversum, 
1987 (= Hollandse Studiën 19).  

(5) „Onecht of echt? De bevestigingsoorkonde van bisschop Bernold van 26 juni 1050 voor de Sint-Paulusabdij 
te Utrecht", in J.B. Berns e.a., red., Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok ter gelegenheid van zijn 
65ste verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in verband met de 
plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Hilversum, 1990, p. 122-143.  

(6) Al in 1981 heeft hij de vita van de heilige Oda van Sint-Oedenrode als onhistorisch afgedaan. Op dezelfde 
wijze heeft hij onlangs ook de Vita Odradae aangepakt: „Alem et Saint-Trond. Hagiographie et histoire rurale: la 
Vita Odradae", in Le Moyen Âge, 99 (1993), p. 449-470.  
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(7) Zie hierover thans ook B.J.P. van Bavel, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd 
(1129-1592), Hilversum, 1993, passim.  

(8) Door Steurs ten onrechte aangeduid als Annales Bernenses (H. van Rij, ed., „Het stichtingskroniekje van de 
Abdij van Berne", in: Egmond en Berne. Twee verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen, 's-
Gravenhage/Leiden, 1987 (= Nederlandse Historische Bronnen 7), p. 87-143).  

(9) Voor de familie van Cuijk is al een voorzet gedaan in het genoemde proefschrift van B.J.P. van Bavel.  

(10) De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795. Institutionele en juridische aspecten. 
Assen/ Maastricht, 1993.  
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        Brussel, 8 oktober 2015 

 

Willy STEURS       c/o De Heer de Bakker 

Verschelden straat 30      Scheepersdijk 15 

1090 Brussel       5062 EA Oisterwijk 

 

Zeer geachte Heren, 

 

Met groot aandacht heb ik uw brief der 26 augustus gelezen. 

Het spijt mij ten zeerste, maar om privé redenen is het mij onmogelijk aan en vertaling van mij boek 

deel te nemen.  

Een nauwkeurige herlezing zou mij te ruime tijd en aandacht eisen. Ik ben overtuigd dat jullie een 

correcte vertaling ter beschikking der lezers zullen stellen. 

Mijn mening zal ik in het Frans beter aanleggen. 

 

J’ai lu attentivement votre lettre du 26 août dernier. 

Je suis très honoré d’apprendre que mes travaux suscitent toujours l’intérêt des chercheurs. 

Il m’est malheureusement impossible pour des raisons privées de participer à une traduction. Je suis 

sûr que vous vous êtes attachés à établir correctement le texte néerlandais que vous mettrez à disposition des 

lecteurs.  

 

Je salue le dynamisme dont vous faites preuve et je vous adresse mes meilleures salutations. 

 

        

 

Ook de heer Jan van Boxtel, de vertaler, heeft in een mail van 9 juli 2021 aangegeven geen bezwaar te hebben 
tegen de publicatie. 

 


