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Van Oerparochie tot Stad Bergeijk
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7 maart 2019
1. Inleiding: de oerparochie
In 1981 publiceerde Frans Theuws een artikel over de Oerparochie Bergeijk.1
Het voorbeeld haalt hij uit de pouillé’s, de aartsdekenale en bisschoppelijke
registers uit de vijftiende en zestiende eeuw. Onder een pouillé wordt verstaan
een enigszins alfabetische lijst van parochies per dekenaat onder vermelding
van de daaronder behorende kerken, kapellen en kosterijen. Daarin staat
Bergeijk beschreven met een kerk en een aantal dochterkerken. De hoofdkerk
in Bergeijk is een ‘integre ecclesia’, ofwel een hoofdkerk waarvan de
opbrengsten tot de meest aanzienlijke van het dekenaat behoorden.
Ondergeschikt aan deze kerk worden een aantal dochterkerken of kapellen
genoemd, te weten in volgorde van belangrijkheid: Westerhoven, Luyksgestel,
Riethoven, Dommelen, Weebosch en Borkel. Deze betalen slechts een kwart
van wat de hoofdkerk betaalde. Hij vestigt het belang van het onderzoek van
deze oerparochie niet alleen langs kerkelijke, maar ook langs wereldlijke weg.
Dit omdat er altijd een interactie is tussen beide activiteiten. Zo kon hij langs
parochiele weg ongeveer de grenzen vaststellen van de parochie. Volgens
Theuws wordt de oostgrens gevolgd door de rivier de Dommel. Ten westen
liggen de dorpen Borkel en Dommelen, beide behorend onder Bergeijk. Ten
oosten ligt Valkenswaard, behorend tot de parochie Waalre. In het
noordwesten is het riviertje de Run de grens. De grenzen in het zuidwesten en
het zuiden zijn minder duidelijk. Theuws houdt daar voorlopig de landsgrens
aan bij Lommel. Het zal blijken dat Bergeijk in dat opzicht een bijzondere positie
innam in de middeleeuwen. We zullen deze oerparochie bestuderen over de
periode 1000-1469 en onder de noemer Bergeijk steeds deze ene oerparochie
bedoelen (met de integre ecclesia). Als we het over het dorp Bergeijk zelf
hebben zal dit expliciet worden vermeld als ‘het dorp Bergeijk’.
2. Het dorp Bergeijk in de volle middeleeuwen
Over het dorp Bergeijk in de 11de 12de eeuw is het een en ander bekend. Ten
eerste is er de oude kerk opgegraven. Het was een omgracht eenbeukig
tufstenen kerkje met mogelijk een houten voorganger.Ten tweede is er het een
en ander bekend over twee oude grondheren in het centrum van het dorp
1

Theuws 1981 p184-207.

2

Bergeijk. Grondheren waren eigenaren van de grond die alle produktiemiddelen
(vooral menselijke) in handen hadden. Hun eigendom wordt ook vaak
aangeduid met de term domein of villa. Van Het kapittel van Sint-Jan te Luik en
de abdij van Sint-Jacob te Luik is bekend dat ze op meerdere plaatsen
gezamelijk grondbezit hadden.2 Dit is ook het geval in Bergeijk. Ze hadden er
ook dezelfde cijnsdag op Sint Remijs (evenals trouwens de hoofdcijnzen van
heer van Eyk). Over het kapittel van Sint-Jan weten we het volgende uit een
cijnsboekje dat gedateerd moet worden omstreeks het midden van de 12de
eeuw. Een cijnsboek is een boek waarin werd bijgehouden wie een stuk land
bezat en hoeveel men er jaarlijks voor betaalde aan de heer van de grond.
Volgens A.J. Bijsterveld is deze lijst van achterstallige betalingen te Bergeijk
(Eka, Eke) en omgeving omstreeks 1265 toegevoegd aan de lijst van de cijnzen
en goederen van het Capittel van Saint-Jean l’ Évangéliste.3 Het gaat om 8
mannen en vrouwen die de som van 5 solidi en 4 denarii, Luiks geld, als cijns
over hun bezittingen moeten betalen. De context en de spelling van de naam
van Bergeijk (Eke, Eka) doen volgens Bijsterveld eerder denken aan een tekst uit
het begin van de 12de eeuw, toen het kapittel van Sint Jan naar alle
waarschijnlijkheid de “villa” en de kerk van het dorp Bergeijk met de abdij van
Sint-Jacob te Luik deelde. Bijsterveld neemt hierbij aan dat de familie van
Ekelberge niet de oorspronkelijke eigenaar was van de helft van de kerk en de
bijbehorende goederen, maar deze helft later (na 1152) in zijn functie als voogd
of meier van het kapitttel van Sint-Jan overnam of bemachtigde.4
Bij de Sint-Janscijnzen is er sprake van:‘op de plaats genoemd Capede (Kept)
houdt Gerard een herengoed met bijgebouwen’. De naam Capede is afgeleid
van het Latijnse caput (genitief capitis) wat hoofd betekent. We kunnen dit
interpreteren als het de centrale hoeve van het bovengenoemde bezit van het
kapittel. Dit blijkt temeer uit de tekst zelf die bij Capede behalve een
hoofdgebouw (curtis) ook bijgebouwen (castitiis) vermeldt. Dat kunnen de
bedrijfsgebouwen zijn geweest van het herengoed, bijvoorbeeld een
graanschuur en een woonhuis waar de heer op doorreis kon verblijven.
De hoofdhoeve willen we situeren waar het nu de Poort heet vlakbij een
akkergebied dat nu de Kept heet. De naam wijst op een stenen gebouw. De
oorspronkelijke naam zou Poortdonk zijn en dat betekent dat stenen (poort=
steen) gebouwen op een zanderige hoogte in moerassig terrein waren gelegen
en mogelijk omgeven werden door een gracht. Ernaast stond de watermolen
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waarvan de pacht moest betaald worden op de feestdag van Sint-Jan en die dus
van het kapittel van Sint-Jan te Luik is geweest.5 De hoofdwoning of het
abtshuis van de abdij van Sint-Jacob bevond zich vlakbij de kerk aan de
Kerkstraat. Over het bezit van Sint-Jacob in Bergeijk en de familie van Eyke
(Eykelberge) is uitgebreid gepubliceerd door Frans Theuws.6 De abt had zijn
akkers vlak achter de kerk, de Abtsakker en op een steenworp van de Kept. Dit
was de eerste kleinschalige ontwikkeling van het dorp Bergeijk. Wat later moet
de abt en het kapittel van Sint-Jan ook begonnen zijn met ontginningen in de
oerparochie (Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven en Borkel), de ‘villa Echa’ of
Bergeijk zoals we het hier noemen. Hoe de ontwikkeling is gegaan van het bezit
van het kapittel van Sint-Jan blijft duister. Mogelijk is het cijnsboek van Coenen
en Spierings het resultaat hiervan. Spierinks had een cijnsboek in Lutlommel,
dat werd bijgehouden door een priester, een aanwijzing voor (oorspronkelijk)
bezit van de bisschop van Luik.7 De cijnsdag was op zondag na Sint-Remijs,
ongeveer dezelfde datum als de cijns van Sint-Jan in het dorp Bergeijk. Mogelijk
was dit een verdere ontwikkeling van cijnzen van Sint-Jan. Het verklaart ook
waarom Lutlommel deel uitmaakte van de ‘gemeinen’ (zie verder). De spreiding
van de cijnzen van Coenen verderop in Bergeijk was ongeveer gelijk aan die van
Sint-Jacob, bijvoorbeeld over Westerhoven, Borkel en Riethoven. Dus zou
Coenen ook best een cijnsboek van Sint-Jan geweest kunnen zijn. Het bezit is in
dat geval later opgeeist door de voogd, de heer van Herlaar (en misschien
eerder door de graaf van Loon). Een voogd is een heer met militaire macht, die
in staat was een kerkelijk bezit te verdedigen tegen opeisers, usurpators. In
Luyksgestel hadden Spierings en mogelijk ook Coenen een cijns.8 Deze cijnzen
zouden oorspronkelijk ook van het kapittel van Sint-Jan kunnen zijn en van de
familie van Eyk (zie verder). Omdat de abt van Sint-Jacob in Luyksgestel een
kwart van de tienden had lijkt het aannemelijk dat hij daar ook cijnzen bezat,
waarbij beide grondheren ook met elkaar samenwerkten in Luyksgestel, zoals in
de rest van Bergeijk. Hierbij lijkt het erop dat de verdeling in Luyksgestel de
volgende was: Spierings (cq. de heer van Eyk) had 1/3 van de heerlijkheid van
Luyksgestel. De andere twee delen waren mogelijk in handen van Coenen (cq.
het kapittel Sint-Jan) en de abdij van Sint-Jacob.9 Dit patroon zou zich ook
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hebben kunnen herhalen in Bergeijk, waarbij 1/3 van de heer van Eyk was, 1/3
van het kapittel van Sin-Jan en 1/3 van de abdij van Sint-Jacob. De cijns van de
heer van Eyk over Bergeijk (buiten Luyksgestel) is verdwenen en is mogelijk
opgeeist door het kapittel van Sint Lambertus. Hiermee werd het kapittel met
een cijnsdag op Sint Maarten de nieuwe cijnseigenaar in Bergeijk. Dat zou
omstreeks 1311 gebeurd kunnen zijn toen de heer van Eyk zijn goederen in
Bergeijk van de hand deed.10
We zien hier een ontwikkeling van twee samenwerkende grondheren en de
heer van Eyk die zich verspreiden over geheel Bergeijk in de 11de , 12de eeuw.11
Bij deze ontwikkeling van Bergeijk na 1100 komen we ook andere grondheren
tegen die een meer beperkt grondgebied hebben: de abdij van Thorn met een
cijnsdag op Sint Maarten op de Lage Berkt, het kapittel van Sint-Servaas in
Westerhoven, de abdij van Echternach in Broekhoven (Riethoven), de heer
Perwijs (zie verder) die rechtspreekt op de plaats waar nu Beukenhof
gesitueerd is. Alle andere rechten (omnia alia iura) van de kerk die de familie
van Eyk overdraagt aan Tongerlo zijn waarschijnlijk niet de jurisdictie
(rechtspraak), zoals Theuws veronderstelt.12 We zullen verderop zien hoe de
vork aan de steel zit.
3. Bergeijk gedeeld tussen de hertog van Brabant en de graaf van Loon.
De zaken ontwikkelen zich verder en Bergeijk komt in de greep van de
opkomende hertog van Brabant omstreeks 1200. Bergeijk heeft zichzelf teweer
gesteld door de rechtspraak van het kapittel van Sint-Lambertus. Mogelijk heeft
het kapittel een hofgerecht ingesteld als vervanging van diverse laatbanken,
zoals rechtbanken van het klooster Thorn, het kapittel van Sint-Servaas en SintJacob en als tegenwicht van de dingbank (rechtbank) van Eersel. Dit kapittel
was het voornaamste bestuurscollege van de bisschop van Luik.
Het beheerscentrum van het kapittel is ongetwijfeld het oude Elengoed dat in
1649 omschreven wordt als: “. .leengoed onder de Cromstaf van Luik te Oud
Herlaer”.13 Het huis van dit leengoed ligt in 1714 “aan de Plaatse ofte het
marktvelt aan het Hoff opt Eijkereijnde”.14 (het hedendaagse Beukenhof). Het
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centrale marktveld van Bergeijk dat ongeveer 300m ten noorden van de kerk lag,
bestaat nu niet meer, maar de benaming “Het Hof” is blijven bestaan en heden
nog steeds in gebruik voor het centrum van Bergeijk. De vroege rechtsmacht van
het kapittel blijkt uit het vonnis van het kapittel in 1137 waarin de Sint Jacobsabdij
de helft van het recht op de kerk en de opbrengsten die zij te Bergeijk hebben
terugkrijgen : ‘het halve domein van Echa met het recht op de kerk en de
opbrengsten die zij (Sint Jacob) in dezelfde plaats (Bergeijk) hebben/houden,
dat zij zo te zien door een vonnis van de kannunikken van Sint Lambertus als
een totale jaarwedde terugkrijgen’.15 Mogelijk is het hofgerecht van het kapittel
van Sint-Lambertus in 1285 een tegenmaatregel tegen het oprichten van een
dingbank van hertog in Eersel. Ook in 1295 worden alle beloften gedaan in het
conflict dat de abt van Sint-Jacob te Luik had met Gerard van Eykelberghe,
vastgelegd door Henrik van Gelre, klerk van de “curie Leodiensis”.16 Gerard van
Eykelberghe is de bovengenoemde heer van Eyk en hij laat zich graag
benoemen naar de Luikse variant van zijn naam Eykelberg. Want Bergeijk werd
in Luik aangeduid als Eykelberghe, dit als onderscheid met Maaseik dat net
zoals Bergeijk simpelweg in de volksmond Eyk heette.
Het ging voorspoedig met de hertog van Brabant. Om het bolwerk van Luik dat
Bergeijk was te ontmantelen stelde de hertog twee vrijheden in: Eersel ten
noorden van Bergeijk en Lommel in het zuiden. Een vrijheid is een plaats met
eigen priviliges waar mensen zich vrij konden vestigen, bijvoorbeeld ook de
lijfeigenen van het domein Bergeijk. Het was de bedoeling om het domein van
de villa Echa zo leeg te laten lopen en uit te schakelen.
Om zijn invloed tegen te houden maakt het kapittel van Sint-Lambertus zich
sterk tegen hem en vestigt een kerkelijke rechtbank, een zogenaamd hofgerecht
in Bergeijk. Pas vrij laat worden we over dit hofgrecht geinformeerd in een
cijnsboek van het kapittel van Sint-Lambertus over Eykelberghe: In een
cijnsboek uit 1390 lezen we: “de cijnzen die daar worden betaald op sint
Maartensdag (vert.)”, waarna enkele cijnzen volgen. De aanhef op fol 4v is
echter niet het begin van het register, want ook de voorzijde (fol 4r) is
beschreven met cijnzen onder de titel Eykelberch. In een half verbrande
bladzijde van dit cijnsboek treffen we ook de zinsnede: “(s)up(ra) eykelberch
h(abe)t ecc(les)ia curia(m) bassam” , vert: “de kerk (van Luik c.q. bisschop)
heeft het lage hofgerecht over Eykelberch”.17 Vooral het bijvoeglijke naamwoord
‘bassam’ laat hier geen andere betekenis van het woord ‘curia’ toe.18 De
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bovenstaande zin betekent dat de rechtsmacht te Bergeijk -- in ieder geval de
lagere rechtsmacht—volledig in handen is van de kerk en het kapittel van Sint
Lambertus te Luik. Maar niet alleen de rechtsmacht, maar ook de uitvoering
(voogdij) ervan. Deze wordt wederom gedelegeerd aan een schout, aangezien
geestelijken geen vonnis mogen uitvoeren. Hoe dit in de praktijk werkte is het
best bekend te Lith in NoordBrabant. Het lijkt erop dat Bergeijk nu een
kerkelijke immuniteit was, zoals Lith. Een immuniteit is een gebied waar een
wereldlijk heerser niet mag aankomen. We merken nog op dat het
bovengenoemde cijnsboek van Eykelberch in de archieven van Luik onmiddellijk
volgt op een cijnsboek van Ottoncourt (Attenhove) dat zoals we zullen zien een
van die enclaves was waar de bisschop van Luik de volledige rechtsmacht had.
De hertog begon ook grond uit te geven in Borkel en in de Weebosch aan ‘vrije
lieden’, dus niet de lijfeigenen van het domein, de villa Echa. Dit leidde tot
onderhandelingen in 1285 hoe om te gaan met de rechtspraak in deze
randgebieden. Dat was een tijd dat het domein met alle gewoonten om
lijfeigenen te behandelen (bijvoorbeeld de keurmede : het beste deel van de
overledene lijfeigen gaat naar de heer) explodeerde. Hierbij moeten we nog
vermelden dat de graaf van Loon mogelijk ook optrad als voogd van het kapittel
van Sint-Lambertus.
Volgens de tekst van deze overeenkomst, die bewaard is gebleven in het
cartularium van het kapittel van Sint Lambertus te Luik, wilde de hertog een
overeenkomst afsluiten met de graaf van Loon over de rechtspraak in vijf
grensplaatsen of marken, namelijk te Johancourt, dat tussen Montegne en
Landen ligt, van een hof van het hospitaal te Dormaal, te Hallen bij Doremale
(Halle-Boyenhoven), te Waitrehalen tussen Zichem en Averbode, te Tessenderlo
en te Eykelberghe (Bergeijk).19 We hebben hier een bijzonderheid om op te
merken. Bergeijk dat toen als “Eyke” werd aangeduid, zou in Luik verwarring
gegeven hebben met Maaseik waarvoor dezelfde naam werd gebruikt. Daarom
is in Luik de naam Eykelberge voor Bergeijk ontstaan. Deze naam komen we
tegen in Luikse bronnen voor met name de bezittingen van de abdij van Sint
Jacob te Bergeijk en ook in een cijnsboek van het kapittel van Sint Lambertus
(zie boven). De hertog stelt voor om van beide zijden twee wijze mannen aan te
stellen die bij de oudere inwoners zullen navragen wat de graaf hoort te
hebben en houden en wat zijn voorouders hebben gehad en gehouden in de
voornoemde plaatsen. Wat deze scheidsrechters zullen bevinden zal de hertog
respecteren (standvastig houden). Hij doet dit voorstel omdat er eerder twisten
tussen hen zijn geweest over de grenzen en over de rechtspraken.
19
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Tessenderlo ligt in Limburg. Het dorp Landen en omliggende en de andere
plaatsen (Halle gelegen tussen Dormaal en Diest en Waterhalen? tussen Zichem
en Averbode) behoren nu tot Vlaams-Brabant. De plaatsen worden precies in
volgorde van ligging opgenoemd van zuid naar noord met Eykelberghe als
laatste en meest noordelijke. De meest zuidelijke plaats is Landen. Johancourt
in Landen is mogelijk Attenhoven (Ottoncourt). Dit is een immuniteit van de
bisschop. We behandelen deze oorkonde die voor het verdere onderzoek van
groot belang is in meer detail.
Op de eerste plaats ligt het initiatief duidelijk bij de hertog. Hij wil een
overeenkomst sluiten “sor les desevrances et les marches de nos terres
d’aucones justices et d’aucunes entreprises ke nos devons avoir eut et entrepris
sor le dit conte de Los jukes a jor d’uy” : vert. “aangaande de grenzen en de
marken van onze landen, sommige rechtspraken en uitvoeringen die wij
hebben hebben gehad en ondernomen aangaande de genoemde graaf van
Loon”. “Cum ensi soit ke descors et debas aent austeit entre nos et nos gens
d’une part, et nostre chier, foiale et cosin Ernol conte de Los et ses gens d’atre
part” : vert. “hoewel het zo is dat er onenigheden en ruzies geweest zijn tussen
ons en onze mensen aan de ene kant en onze dierbare, trouwe neef Arnold,
graaf van Loon”. Bij de vertaling is nog niet duidelijk of marken (les marches)
hier synoniem is met heerlijkheid. Wel is duidelijk dat alle genoemde plaatsen
aan de grens liggen tussen Loon en Brabant. Dus zouden we misschien onder
mark ook grensgewesten kunnen verstaan. De hertog noemt onze landen in het
meervoud, hetgeen we interpreteren als het land dat hij met de graaf van Loon
deelt. Ook is duidelijk uit het bovenstaande, dat het in de bovengenoemde
plaatsen om de rechtspraken met gewoonterecht gaat.
Vervolgens heeft de hertog in de oorkonde voor hem en de graaf van Loon elk
twee met name genoemde wijze mannen aangewezen, die bij de ouderen van
het land en van de bovengenoemde plaatsen zullen navragen, door middel van
het afleggen van een eed, ‘si avant ke li cuens deseur nomeis doit avoir et tenir
et ke sei ancesseur ont maniet u tenut’, vert. ‘zoals eerder de graaf (er staat ‘li
cuens’ maar dat is een naamval van le conte) behoort te hebben en houden en
wat zijn voorouders hadden en hielden’.20 Uit het woord houden (tenir),
concluderen we voorlopig dat de graaf het gewoonterecht handhaaft. Het
gewoonterecht is de jurisdictie gevormd door voorgaande vonnissen van de
schepenen en houdt dus in dat deze rechtspraak daar al een zekere tijd bestaat.
We nemen aan dat het optreden van de graaf bij de rechtspraak (als voogd) een
gevolg is van zijn grondbezit ter plaatse en dat van enkele Luikse instellingen.
20
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De oorkonde gaat verder : deze wijze mannen zullen tevens nagaan in alle
genoemde plaatsen en alle andere onder ons en ons land (van de hertog) of de
graaf hiervoor genoemd of zijn mensen zich door ons of door onze mensen (van
de hertog) onderdrukt voelen: “et en tos les lieus deseur nomeis et en tos les
autres desous nos et nostre terre u li cuens devant dis u ses gens se sentent
presseit ne greveit de par nos ne de par nos gens”. Tenslotte belooft de hertog
dat hij zoals eerder (si avant) het gewoonterecht dat de graaf heeft (en houdt)
en zoals dat is teruggemeld door de wijze mannen, zal behouden tegenover de
graaf en zijn nazaten voor nu en altijd: “nos le prometons a tenir ferme et
eustable d’or en avant a tous jours a dit conte et a ses hoirs entierement”. In de
zinsnede “zoals eerder” zou er op kunnen wijzen dat deze werkwijze al eens
eerder voor hetzelfde probleem is gevolgd.
Blijkbaar bedreigt de hertog de rechtspraak van de graaf van Loon over zijn
bezit voortdurend in de bovengenoemde plaatsen. De enige conclusie die we
hier voorlopig trekken is dat de graaf van Loon in deze plaatsen van oudsher
grond en de met Luik verbonden rechtspraak bezit en dat de hertog de
resultaten van het onderzoek van de wijze mannen zal opvolgen. Wat uit het
onderzoek naar voren kwam en of het is uitgevoerd weten we helaas niet, maar
het valt misschien af te leiden uit wat er daarna gebeurde. De term les
desevrances (de grenzen) in de aanhef van de oorkonde, geeft al een aanwijzing
dat het ging om al bestaande domeinen aan de grens van zijn hertogdom. Daar
worden gronden uitgegeven en nieuwe dorpen gesticht en de hertog speelt
daar zoals zal blijken een belangrijke rol. In Landen was de hertog overgegaan
tot de stichting van een stad of een vrijheid, die invloed begon uit te oefenen
op haar omgeving. In Bergeijk had hij dit gedaan met Lommel en Eersel. Uit het
einde van de oorkonde blijkt dat de hertog erop vertrouwt dat de resultaten
voor hem gunstig zullen uitpakken. Dat is gezien zijn politiek om door het
verlenen van privileges inwoners te lokken, niet verwonderlijk. Dit zal verderop
voor wat betreft Bergeijk nog eens worden aangetoond. Het resultaat van dit
verdrag weten we uit het verslag van de getuigen van Pelt in 1415.
3.1 De Getuigen van Pelt.
Ze getuigen voor hun rechtbank en de schepenen en ook hun ouderen dat de
grenspalen tussen het graafschap Loon en het hertogdom Brabant, te weten
tussen Pelt en Lommel en dat zij uit gewoonte opsommen de volgende zijn.
Welke grenspalen hierna beschreven staan, te weten als eerste van Brugvoert
tot keersp ‘op dat molenrat’, vandaar op ghenen quaetwasch, van daar verder
op robrechtsloe van daar te Luttellommel onder die linde op een steen die die
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men ‘des greven steen van loon’ noemt en dat een grenspaal is van het
voorschreven land zoals we begrepen hebben, van daar voort op balenestaak
van daarvoort op roesvennedijk, voorts om moeilijkheden te vermijden hebben
wij schepenen aanhoord, daarbij aangemaand door onze schout Gherits van
Thyenhoven wat de ouderen van het land zeggen en wat ze getuigd hebben
daartoe met naam en toenaam gemaand zijnde en zoals hierna beschreven
staat.21
Het gaat hier om een gebied wat mogelijk in 1285 is onderzocht en waarvoor de
hertog van Brabant een vergelijk zocht met de graaf van Loon. Het is de oudste
vorm waarop we de grenzen leren kenen van Bergeijk (de oerparochie).
Robrechtsloo is het bos van de abdij van Postel.
Brugvoort is de overgang op de Dommel bij de Achterste Brug in Borkel. Dit
gebied is op de bijgaande kaart van Hendrik Verhees getekend met de
bijbehorende grenspalen op de punten van de pijlen. De grens is zeer
gedetailleerd omschreven (meer dan op de kaart is aangegeven). We zien dat
later bij Eersel terug. De grens maakt daar een scherpe hoek bij de Paal, deelt
het gehucht Boevenheuvel dwars door midden (hoezo?) en gaat richting
Kwadewas, een beekovergang vlakbij Schadewijk op de grens met Riethoven.
Vandaar gaat hij naar de Keersoppermolen via de ‘Stenen hof’ een boerderij
midden in de Hobbelse heide. Hiermee wordt voorkomen dat Broekhoven
buiten de grens valt. Dat er een grens afgesproken was blijkt ook uit andere
bronnen. Wanneer de hertog de gemeint van Bergeijk uitgeeft in 1331 wordt
over de paal bij Kwadewas gezegd, : ‘de behoorlijke deling met Loon.
Over de grenspaal bij Luttellommel lezen we het volgende getuigenverslag in
1415:
Vert. ‘item Art Jans die de oudst zoon was van Heernt, oud 50 jaar of meer
getuigt als schepen onder ede dat toen hij nog een kind was zijn vader hem
eens naar Lommel had gestuurd. En toen weer huiswaarts ging en omdat hij
moe was ging hij zitten om te rusten op de steen te Luttellommel onder die
linde en toen hij thuis kwam vertelde hij zijn vader dat hij op de voorschreven
steen had gerust. Toen zei zijn vader dat die steen de grenspaal was tussen de
graaf van Loon en de hertog van Brabant en de goede man was wel tachtig jaar
oud en had lang de heer gediend voor hij stierf’.22
Hier nog een getuige die verklaart dat het land uit het verdrag tussen de graaf
van Loon en de hertog ‘ghemeyn goet were’.

21

AAA p.36
AAA p.38.
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Vert. ‘ Item getuigen dezelfde twee, Lambrecht en Ghijsbrecht dat het hun
bekend is dat toen de hertog van Gelre brandschatte in de meierij van den
Bosch en en kwam branden in Eersel en verder twee van de drie huizen
verbrandde op deze zijde van de Quaet wasch, toen zonden de lieden van Eyke
de schout (‘ampman’) van mijn heer van Luik als opvolger van de graaf van Loon
en ander goede knapen aan de hertog van Gelre en ze lieten hem verkondigen
dat het ‘ghemeyn goet’ was tussen mijn heer van Luik en van Brabant tot op de
Quaetwasch en hij getuigde verder dat hij (de ambtman) en zijn vader wel
vijftig jaren en meer schout van mijns heren van Luik waren geweest en dat
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maakte het verschil dat er niet werd gebrand in mijns heren land van Luik en in
de ‘gemeynen lande’’.23
De ambtman van de bisschop (ampman mijns heren van Ludik) is de schout van
Bergeijk. Het land met de hierboven omschreven grenzen wordt door de
getuigen ‘de gemeynen’ genoemd. Het is een geuzenterm voor het gebied dat
dreigt overgenomen te worden door de hertog. Het omvat in feite wat we aan
het begin omschreven als de oerparchie van Bergeijk, echter zonder Dommelen
en wel met Luttellommel.
Het belang dat deze Peltenaren hadden was het gemeenschappelijk gebruik van
de gemeint van Bergeijk de zgn. ‘gemeinen’. Om dit belang te onderstrepen
verklaren ze dat de graaf wel 12 hoeven bezit op de gemeinen (zie boven). Dat
blijkt ook uit een akte van de graaf van Loon zelf in 1323. Hiermee proberen ze
argumenten aan te dragen voor het behoud van het gebied onder het gezag van
de graaf van Loon.
3.2 De lijfrente van Arnold graaf van Loon
Arnold graaf van Loon aan de ene zijde en Louis, zijn zoon graaf van Chyny aan
de andere zijde laten in 1323 weten dat de laatste het gehele graafschap krijgt
en de eerste een lijfrente van 4000 ponden voor de rest van zijn leven in een
40-tal plaatsen (villes), waaronder Eyke (Maaseik), Eykelberghe (Bergeijk) en
Tessenderlo, zoals de meier van genoemde plaatsen deze hebben gehouden en
nog volledig houden: “sy auvant et tout ainsy que le mayeur desdictz lieus les
ont tenues ou que il les tiennent entièrement”.24 Arnold, de aftredende graaf,
“pourat tenire et avoir ens dictes villes ses sergians et ses warletz qui aront
plain pouvoir, si comme justice, de demandier, prendre, lever et en faire venir
et poursuivre ses dictes rentes”, ofwel hij zal in deze plaatsen, waaronder
Eykelberghe en Tessenderlo zijn dienstlieden en schouten (sergians et warlets)
mogen houden.25 En deze zullen alle macht en rechtspraak hebben om deze
renten te heffen.26 “aveucque l’argent et les droictz des fieffves dessourdictes et
de cheu ne se pourat ne debverat de riens mesleir ledict messyre Loys de ses
gens ne ses justices, se che n’est par la volunteit de monssieur Ernould, son
père desseurdit.” Vert. Hij zal dit krijgen met het geld en het leenrecht en voor
23

AAA p.37.
Tessenderlo en Bergeijk werden beide ook betwist door de hertog in 1285 (zie boven). Alle opgenoemde
plaatsen, behalve Bergeijk, liggen in het land van Loon. Bergeijk, dat in Brabant steevast “Eyke” werd genoemd
(later Berg-eyke), heette in het Loonse en het Luikse “Eykelberge”, dit ter onderscheiding van Maaseik, dat
aldaar Eyke heette.
25
‘sergiants’ or ‘servientes’ : assitants to exercise power and keep order on manors, zee Duby 1974 p.173.Van
Tessenderlo is bekend dat het steeds Luiks is gebleven.
26
Bormans en Schoolmeesters 1895 deel II p.305-6; Baerten 1969 p.103; zie voor transcriptie de appendix.
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deze zal Louis (Loys) zich niet mogen bemoeien met zijn mensen noch hun
rechten tenzij met toestemming van Arnold zijn vader. Alleen opbrengsten van
de rechtspraak komen in die tijd in aanmerking voor het hoge bedrag van
gemiddeld 100 pond per dorp dat deze renten moesten opbrengen.27 Het hoeft
niet te verbazen dat J. Baerten Bergeijk opneemt in zijn kaart van het
grondgebied van het graafschap Loon van omstreeks 1300. Baerten rekent
Bergeijk echter niet tot de schepenbanken van het graafschap Loon, omdat hij
daarbij afgaat op de gegevens van de 16de eeuw en later.28 Een expliciete
vermelding van een Luiks of Loons gerechtshof te Bergeijk hebben we ook pas
onlangs in Luikse bronnen kunnen vinden (zie boven). Pas in 1469 krijgt Bergeijk
van de hertog een schepenbank (zie verder).
Eerder, bij een ander conflict dat we kunnen dateren in 1334, vertellen de
getuigen van Pelt dat bij het onderhandelen over een vrede werd gezegd dat
beide heren (de graaf en de hertog) evenveel te verliezen hadden en
“sonderlinghe hedde der greve vorschreven binnen denen lande (binnen de
gemeine) twelf hueven hem alleen tubehorende”. Hiermee verwijzen ze
waarschijnlijk naar de bovengenoemde lijfrente van graaf Arnold in Bergeijk.29
Over de rechtspraktijk van de graaf vernemen we verder niets bij de getuigen
van Pelt. Waar in Bergeijk de graaf deze 12 hoeven heeft blijft de vraag.
Mogelijk zijn het hoeven in Lutlommel en het cijnsboek van Coenen in Bergeijk.
De molen bij de hoofdhoeve van het kapittel van Sint-Jan is ook van Spierinks,
de cijnsheffer in Lutlommel. Mogelijk heeft Sint-Jan evenals de abdij van SintJacob goederen gehad te Luyksgestel. De voornoemde Spierinks is in ieder geval
voor 1/3 ook rechtspreker in Luyksgestel. Of er is een cijnsboek verdwenen
waar deze hoeven worden beschreven.30 Het cijnsboek van Coenen, is dus
mogelijk in het bezit geweest van de graaf van Loon en komt daarna in handen
van Willem Perwijs (zie verder) als voogd van de bisschop. Het bezit van het
kapittel van Sint-Jan in Lutlommel zou ook de verklaring kunnen zijn dat dit (en
niet Lommel) tot de ‘gemeinen’ behoort.
3.3

de rechtspraak met de mannen

Wat is er verder afgesproken in 1285? Mogelijk heeft de hertog het toen voor
elkaar gekregen om een gemeenschappelijke rechtbank op te richten waarbij

27

De tienden waren toen vrijwel uitsluitend in handen van kerkelijke instellingen. Als leenheer kreeg Arnold
geen pachtgeld: dat kwam toe aan de leenmannen, dus blijven over de inkomsten uit de rechtspraak.
28
Baerten 1965 p.193; Baerten 1969 kaart van het graafschap Loon, achterin het boek.
29
meer details van deze getuigenis: “dat men vant op die dachvaert van de auders (de ouderen) van beyde siden
nae hore conden dat een greve van Loen hedde in Eyke, in Rythoven ende in Westerhoven oft binnen den
gemeynen 12 hueven ende daer waert voert bewijse met den selven auden dat ghemeyn goet were [.]”.
30
Dit hebben we al eens geopperd in Vangheluwe 2017.
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de boeten werden gedeeld met de bisschop. Dat lezen we uit een oorkonde uit
1380:
“Item dat men [voort]aen nergens binnen den voirschreven bank niet en sal
mogen dingen (recht spreken) dan allene binnen der vryheit ende voir die
Scepenen van Eersel uutgenomen dair men houden sal dat ghemee[ne] in ons
lants31 van Bra[bant] ende der greefscap van Loen ende dair sal men dingen
mogen voir onsen mannen als dair toebehoirt en dairaf v[oor]tyt gewoinlic is
geweest.”32 Met het houden (gehoorzamen) van het “gemeine” verwijst de
hertog naar Bergeijk en indirekt naar de rechtspraak van de bisschop van Luik
aldaar. En bij dit verdrag hoort ook dat de boetes van de rechtbank gedeeld
worden tussen de graaf (of de bisschop later na 1366) en de hertog. Het is een
merkwaardige en wanhopige constructie van de hertog, want het ding
(rechtspraak) voor de mannen van Kempenland lijkt zeer onhandig. Mensen
moeten van ver komen en het spreekt (dient) waarschijnlijk slechts een keer
per jaar recht. Bovendien moeten de kwartierschout van de hertog en heren
(boden of nuncius) uit Luik komen opdraven. Intussen weten we dat het kapittel
van Sint-Lambertus een rechtbank had in Bergeijk met weliswaar de lagere
rechtspraak (curiam bassam) en we weten tevens dat er geen schepenen van
Bergeijk vóór 1417 in de schepenbank van Eersel zitten.33 Dus concluderen we
dat Bergeijk een eigen rechtbank had ook voor het criminele recht waarbij
nuncii uit Luik eveneens het recht maanden (aanmanen, aansporen).
In het bovenstaande komt dezelfde term voor die de getuigen van Pelt
gebruikten : de gemeinen. Een geuzennaam voor de Peltenaren want ze
mochten hun vee weiden in Bergeijk.
De met Loon gedeelde rechtspraak wordt ook vele malen vermeld in de
schoutsrekeningen over een periode 1391-1429. Steeds blijkt dat de boetes die
onder de kop “Eyke” door de kwartierschout worden verantwoord, gedeeld
worden met de bisschop van Luik. De rekeningen in 1391, 1401-2, 1404, zijn
eenduidig : ze spreken over “gheyffent te samen tot mijnre ghenedegher
vrouwen (hertogin Johanna) behoef ende tot bysschops van Ludic”, “tot Eyke om
die voirscreven broeken (overtredingen die berecht zijn) aldair te vorder mit
rechte opten gemeynen”, “tot Westerhoven dairt ghemeyn des lands van Brabant
ende der greefscap van Loon”, “die tot Eyc opten gemeynen woent dats te
wetenen daer die bisscop van Ludic met deilt metten hertoge van Brabant”, “tot
Eyke opten gemeinten gevallen alle breuken (boetes wegens overtredingen)
31

Dit is een referentie aan ‘de gemeinen’, een term voor een rechtsgebeid die we zijn tegengekomen bij de
getuigen van Pelt.
32
Origineel (slecht leesbaar) in: RHCE, Eersel charter 166 en de vidimus van 1421 in copie van 1683 en 1786 in:
Stadsarchief Den Bosch, Inventaris van het (oud) archief van de stad ’s-Hertogenbosch 1262-1810 nr. 9191.
Rechte haken geven aan wat moeilijk te lezen is.
33
Lagere rechtspraak is de rechtspraak zonder halsrecht; Vangheluwe 2010 p327.
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toebehoeren half miner vrouwen van Brabant ende half den bisscop van
Ludick”.34 De bisschop is de opvolger van de graaf van Loon, als diens geslacht
uitsterft in 1366. De laatste keer dat de mannen optreden staat in een rekening
in 1426 waarin duidelijk wordt dat er veranderingen zijn in de rechtspraak: “tot
Westerhoven opter ghemeynte d alle brueken ende kueren (voorschriften voor
het gebruik van de gemeint) half toebehoerende syn mynen ghenedighen heer
den hertoghe van Brabant ende half den bisscop van Ludick, mer myns
ghenedighen heeren scoutheit heeft macht te pointen (beschikken) sonder
teghenwoerdicheit myns heeren van Ludick dieneren, mer die composicie (boete,
beschikking) boeren (beuren) sy half.”.35 Blijkbaar zijn de boden of de schout van
Luik niet meer aanwezig bij de dingbank van de mannen in Bergeijk maar wordt
de boete nog wel gedeeld met de bisschop. Dat betalen aan Luik zal vanaf die
tijd een wassen neus blijken te zijn. Gebruikte men tot nu toe steeds de term
“gemeynen”, nu duikt voor het eerst de term “gemeint” op, dit is de wildernis in
gemeenschappelijk gebruik. De laatste boete van de mannen heeft dus
betrekking op een overtreding op de gemeint en de term ‘gemeynen’ raakt in
onbruik.
3.4

Het hofgerecht van Bergeijk

In 1417 worden deze schepenen en het hof van de Heer van Luik te Bercheyke
in een Bosche schepenakte vermeld.36 Hierbij verkoopt Jan Dirx van Ghemart aan
Heymerick Groy een pacht van 3,5 mud rog Bercheyckse maat, die Jan beurt op
de feestdag van Sint-Jan uit drie watermolens (waarvan een oliemolen) in de
parochie Becheycke. Die molens waren vroeger van Dirck van Ghemert en Jan
Spyrinc van Dynther. Jan belooft aan Heymerick dat hij die pacht zal vesten aan
Heymerick ten overstaan van de schepenen en het hof van de Heer van Luik te
Bercheycke. Het vesten (ook approbatie of proeffenisse genoemd) is een
gewoonte in het Luikse recht om de overdracht van onroerend goed pas na een
jaar (na onderzoek) definitief te maken.37
Jan den Bueter van Broeghel is in 1413 in overtreding omdat hij “Ludix
dagebrieve (dagvaardbrief) bracht inder banck van Eersel op mijns heren lude
van Brabant”. Jan voert als excuus aan, dat hij meende toestemming te hebben
om “mit testamenten te Ludic te dagen”. Er wordt geschikt met een boete,
maar deze wordt aangehouden “mits dien dat dat capittel van Sunte Lambrecht
van Ludic opter lester dachverden tusschen minen genedigen heer van Brabant
ende den bisschop van Ludic dit over gave in hair gebreke meynende dat Jan
34

ARAB nrs 2790, 2656, 2659; ARAB nr 12991 fol 5, 30.
ARAB nr 12990 fol 226.
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BP 1190 f290v.
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(den Bueter van Broeghel) voirs. sijn gelt weder hebben soude om dat een van
den drie saken was dairmen af te Ludic dagen (dagvaarden) mach”.38 We
brengen deze teksten over de rechtspraak te Luik in verband met een
ordonnantie van de hertog in 1448, waar wordt gezegd ten aanzien van
“allerhande gheestelike hoven” die de rechtspraak in Brabant verstoren: “dat
mijn voirs heere van Ludick inden drien saken, te weten op crachten van
testamenten, van huwelijxen voorwaerden ende geestelijken goeden ende des
aen die selve drie saken cleeft, hebben ende behouden sal sijne jurisdictie in
allen der manieren als hij die inden lande van Brabant bynnen den crysdom van
Ludick van alder gewoenten gehadt heeft”. De bovengenoemde vermeldingen
in de schoutsrekening waar men het heeft over een van de drie rechtszaken
waar men “te Ludic dagen mach” (dagvaarden), lijken hierop te slaan. Het
betreft hier zaken van het hofgerecht van Bergeijk (van de officiaal van Luik), die
al of niet de jurisdictie had in bovengenoemde zaken.39 In 1448 en eerder geeft
dit aanleiding tot een ruzie tussen de hertog en de bisschop omdat er volgens
de hertog teveel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de regeling.40 Daarbij
wordt afgesproken dat degene die deze rechtspraak van Luik wenst, voortaan
eerst toestemming moet hebben van de lokale schout. Eerder was de praktijk
dat toestemming moest worden aangevraagd bij een van 7 steden (o.a. Leuven
en Brussel). Dat blijkt ook uit het volgende voorval te Bergeijk. In 1406-7 wordt
Jannes van den Dichovel gevangen gezet omdat hij anderen “tot Ludic hadde
doen dagen mit gebeden (dagvaarding) van Ludic”.41 Volgens de notitie wordt
de daging door de hoogschout beoordeeld als een “die van den drien saken niet
en waren dair enen af gewoenlic is te Ludic te dagen”. Toch had Jan
toestemming verkregen van de steden Brussel en Leuven om dit te mogen doen
: “dair af die stede voirs meynde dat Jannes voirs goide brieve hadde van
mijnen genediger vrouwen van Brabant”. De steden schrijven de hoogschout
voor om Jan en met hem nog anderen, vrij te laten en hun de boete terug te
geven. De schout weigert dit echter en rijdt naar de steden “om hem te
onderwisen dat myn genedige vrouwe (de hertogin) geen macht in hadde dat
quyt te geven”. Deze dagingen van de rechtbank van Luik komen regelmatig in
de schoutsrekeningen voor, maar nergens zoveel als in de schepenbank van
38ARAB

schoutsrekeningen inv nr 12991 fol 213 en Henk Beijers SR.075.8.4.4 (1413)
De brief in 1448 is een overeenkomst tussen de hertog en de bisschop, dat het bij die drie zaken moet blijven
en dat degenen die van die rechtspraak gebruik willen maken, voortaan toestemming bij de plaatselijke rechter
moeten vragen, zie Godding 2005 akte nr 174 p.273-4, akte nr 182 p. 183-4. Het gaat hier waarschijnlijk om het
“iudicium pacis” of “tribunal de la paix”, het oudst gerechtshof van Luik. Het vond zijn oorsprong in het invoeren
van de godsvrede door bisschop Hendrik van Verdun in 1208, zie hiervoor Lambrecht&van Rompaey 1982 p.98.
40
In de grieven die de hertog in 1379 uit ten aanzien van de bisschop van Luik worden deze praktijken in detail
belicht, zie Bormans&Schoolmeesters 1900 deel IV p.570-573 .
41ARAB inv nr 12991 fol 66,70(1406-7) en Henk Beijers SR.075. 3. 3. 1, SR075. 3. 3. 9. De boete van 29 mudden
rogge die hij opgelegd kreeg was ongebruikelijk voor Brabant, waar gedboeten normaal waren, en moet dus
een boete geweest zijn die is opgelegd volgens Luikse regels.
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Eersel (en een geval in Oerle). We denken dat het hofgerecht in Bergeijk een
kerkelijke rechtbank is geweest die zich had gespecialiseerd in testamenten,
huwelijkse voorwaarde en geestelijke goederen, terwijl er daarnaast ook
criminele zaken (zonder halsrecht) liepen. De kanalen om dit in Luik voor elkaar
te krijgen (via schepenen, de pastoor of de schout van de heer) waren in
Bergeijk nog open. Uit bovenstaande zaken blijkt dat de schout van de hertog
dit zoveel mogelijk tegenwerkt, ook als het door de steden wordt
goedgevonden. De steden weten echter niet wat er in Bergeijk speelt en de
schout rijdt naar Leuven om dat uit te gaan leggen. De boven beschreven
strenge wijze (wel testament of toestemming van de steden, maar toch een
boete) waarop de schout deze voorvallen behandelt lijkt bedoeld om alle Luikse
rechtspraak in Bergeijk (zowel criminele als vrijwillige rechtspraak) te
verhinderen.
We hebben ook enkele sprekende voorbeelden van deze kerkelijke rechtbank in
Bergeijk uit het Heilig Geestboek van notabene de kerk van Eersel gehaald : het
gaat om schenkingen aan de Tafel van Heilige Geest en de kerk. Voor deze akten
ging men waarschijnlijk naar Bergeijk.
‘in het jaar xv is Dirck Jans soens van Bersse gekomen en heeft in zijn
testament ten overstaan van Corstiaen Loys bode (‘nuncius’) van het hof van
Luik anderhalve mud rogge geschonken aan de heilige geest van Eersel’.
‘item in het jaar 1374 de 17de dag in mei om drie uur in de middag schonk Aleyt
Bickers 1 lopen rogge aan de kerkfabriek (de organisatie van de parochie) en
aan de heilige geest (armenzorg) 1 lopen rogge erfelijk. En dat haar man en zij
in het heilig geestboek worden bijgeschreven (voor een jaargetijde)’.42
Een ander voorbeeld waarbij het uur van de handeling wordt genoemd, wat
speciaal is en we niet tegenkomen in hertogelijke akten:
Een akte ‘is gemaakt int jare 1399 de dertiende dag in october om 8 uur voor
de middag in pyntel (?) door Corstkens priester en bode van Luik, Loyen
Loyszoon en Damen Daenis zijn de getuigen’.43
Korstiaan Loys komt ook voor als nuncius van het hof van Luik. De nuncius is de
bode die uit Luik afkomstig is en de vonnissen uitspreekt. Ook de praktijk van
het vesten van goederen zoals genoemd in een akte van 1417 voor het hof van
Luik komen we ook tegen in het heilig Geestboek van Eersel :’ende die twee
lopen mach men leggen vier peters ende met den pacht hier heeft hij gevest
heer Marten Hoevelmans ende heer Peter van den Loep ende Aert Wreyssen.’.44
Het vesten (ook approbatie of proeffenisse genoemd) was een gewoonte in het
42
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Luikse recht om de overdracht van onroerend goed pas na een jaar (na
onderzoek) definitief te maken.45 De approbatie voor zowel huwelijkse
voorwaarden als testamenten was verplicht in het land van Luik en diende te
gebeuren voor een schepenbank. Vesten komt niet voor bij de hertogelijke
dingbank van Eersel. Dus de bovengenoemde akten in het HeiligGeestboek
werden waarschijnlijk opgemaakt voor de schepenbank van Bergeijk.
Ook komt het voor dat men naar Luik ten hoofde gaat, d.w.z om in beroep te
gaan tegen een vonnis in Bergeijk en zelfs ook van vonnissen in Eersel zoals we
eerder zagen.
In een notitie van de schoutsrekening in 1410 staat “dat sommige van mijns
genedichs heren onderseten om hoire wil tot Ludic in tiden voirleden gekempt
hadden geweest dwelc dat die heer niet betugen en konst”.46 Hierbij zien we
tevens een referentie aan de heer van Bergeijk. En bij een vonnis uit Oerle in
1401-1402: “item Merselis van Dommelen omdat hij mijnre vrouwen lude (lieden
van de hertogin) tot Ludic ghedaecht hadde”.47
We zien hier een specialisatie van de schepenbank in Eersel aan de ene zijde en
het hofgerecht in Bergeijk aan de andere zijde. Bij de eerste worden vooral
overdrachten van goederen gepasseerd, ook uit Bergeijk. Naar het hofgerecht
in Bergeijk dat zich zich meer en meer beperkt tot overdrachten van geestelijke
goederen, testamenten en erfdelingen komen ook mensen uit Eersel.
We geven hieronder een voorbeeld.
Op 22 maart 1368 getuigen de schepenen van Eersel onder zegel dat Ard
Janszoon van der Beke, geheten van Beke aan Lauwreys van Gorpe pastoor van
Riethoven een erfcijns verkocht heeft van jaarlijkse 20 groten en twee
penningen. Deze erfcijns placht men jaarlijks op Sint Maartensdag in de winter
aan zijn broer Engelbrecht te Berct in de parochie van Eyke te betalen. De
erfcijns was zijn broer aangekomen van zijn oom heer Engelbrecht, zegelaar te
Luik. Deze laatste had de erfcijns met alle rechten van Uden Udemans van
Wedart mede verkregen.48 We komen deze akte van Eersel tegen notabene in
het cartularium van het kapittel van Sint-Lambertus.
We zien in deze akte het verschijnsel van een “erfcijns”. Het betreft hier het
verschijnsel dat een particulier zijn bezit in cijns uitgaf. Men kon dit doen mits
het bezit “vrij” eigen goed was. Uit de context (Udeman Udemans is leenman
van Herlaar te Keersop) en de cijnsdatum van een patroonheilige uit Luik maken
45

Hall 2011 p285.
schoutsrekeningen inv nr 12991 fol 161 (1410) en Henk Beijers schoutsrekeningen 075.6.5.4, 075.6.5.5.
“te kampe” kan een gerechtelijke procedure zijn: met dank voor deze opmerking van prof B. van Erp-Jacobs.
47ARAB nr 2800 (1400-1401).
48
Bormans & Schoolmeesters 1900 tome IV nr 1640, p.451
46ARAB
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we op dat dit bezit afkomstig moet zijn van het domein van de bisschop van
Luik.49 Het goed is waarschijnlijk vrijgemaakt door een van de voormalige
eigenaren, Engelbrecht van Beke, die als zegelaar in Luik in een uitstekende
positie verkeerde om dit voor elkaar te krijgen. Nadat het bovengenoemde
bezit bevrijd was, viel het niet meer onder de rechtspraak van het domein in
Bergeijk en kon een transport voor de schepenen van Eersel plaatsvinden. Het
verklaart tevens dat deze akte van de schepenen van Eersel in het cartularium
wordt bewaard.
In 1417 zien we ook voor het eerst een schepen uit Bergeijk die zitting neemt in
de schepenbank van Eersel. Dat is het begin van het einde van het hofgerecht te
Bergeijk. Het lijkt erop dat de hertog vanaf ca. 1426 de macht in Bergeijk
volledig heeft overgenomen door de rechtsmacht, ook die van het kapittel van
Sint-Lambertus naar zich toe te trekken. De uitzondering is echter Luyksgestel
waar men doorgaat met een eigen rechtbank van de bisschop. Dat gaat met de
nodige ruzie gepaart vooral wat betreft het beheer van de gemeint en een
schutter aangesteld door Bergeijk wordt door lieden uit Luyksgestel gedood.
4.1

Heer van Bergeijk

Bergeijk werd een heerlijkheid genoemd, maar wie was de heer? In 1311
verkocht de heer van Eyk zijn aandeel in Bergeijk en vertrok, dus hij kon het niet
zijn. Voor we op ons punt terugkomen moeten we even een kleine omweg
maken naar de oorlog met Gelre.
De bovengenoemde oorlog in 1386-1388 “doe die Hertoghe van Gelre miinre
vrouwen ontseget (oorlog aanzeggen) hadde”, lijkt overeen te komen met
hetgeen de getuigen uit Pelt ons vertellen in 1415 van een brandschatting door
“herthoge van Gelre”. Hieraan ontkwam Bergeijk dankzij het optreden van hun
ambtman (schout) van Luik. De lieden van Bergeijk kwamen in 1388 niet op hun
grens (op de palen) om die te verdedigen voor de graaf (van Loon) en zijn neef,
zoals door hun leiders was bevolen en kregen daarvoor een boete. De graaf van
Loon moet hier bisschop Arnold van Horne van Luik zijn in zijn functie van graaf
van Loon.50 De inwoners moesten hun grens komen verdedigen voor beide heren.
Hieruit concluderen we voorlopig dat zowel de bisschop als zijn neef voogden
waren van Bergeijk. De Bergeijkenaren ontkwamen aan de brandschatting omdat
hun heer, de bisschop van Luik zojuist een bestand met Gelre (de heer van
49

Diverse cijnsboeken in Bergeijk hebben een betaaldag op sint Maarten: het klooster Thorn, kapittel van Sint
Servaas en Sint Lambertus te Luik. Udeman Udemans van Wedart die zowel leenman van Herlaar was als
cijnsman van de hertog, had bezit in het gehucht Keersop.
50
Het kwam meer voor dat men de bisschop bleef benoemen als “graaf”, zie bijvoorbeeld de oorkonde van de
hertog en hertogin in 1380 aan de inwoners van Eersel (zie boven).
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Heinsbergen) had afgesloten.51 De neef van bisschop Arnold van Horne is Willem
Perwijs. Deze heer is de grondheer van het cijnsboek van Coenen (mogelijk
erfgoed van het kapittel van Sint-Jan te Luik zie voor) en heer van Herlaar. Hij
moet dit boek vlak voor zijn dood aan zijn klerk hebben overgedaan. Dat tekent
enigszins de moedeloosheid van de man, zijn heergoed is waarschijnlijk niet meer
waard dan een gift aan zijn klerk.52 Hij treed waarschijnlijk op te Bergeijk als voogd
voor het hofgerecht van het kapittel van Sint-Lambertus te Luik. Maar misschien is
hij voor zijn dood al afgezet als heer van Bergeijk en van dit hofgerecht. Maria, zijn
dochter doet leenverhef voor Herlaar in 1399.53 Willem van Horne moet dan
overleden zijn. Zij treedt op als vrouwe van Duffel en is in de periode 1399-1433
vrouwe van Herlaar.54 Op Sint-Petersdag in 1400 stuurt de hertogin een brief aan
de vrouwe van Duffel te Herlaar.55 Willem had een broer, Henrik Perwijs die
carriere maakt in Luik. Hij is momber (plaatsvervanger) van de bisschop van Luik.
In 1390 wordt de 17-jarige Jan van Beieren door de paus Bonifacius IX benoemd
tot bisschop-elect van Luik. Zijn hervormingen van het bestuur werden niet
geaccepteerd en uiteindelijk vlucht hij in 1402 met zijn hofhouding naar
Maastricht.56 Hij laat zich vervangen door Henrik van Perwes. De steden (de
gilden) van Luik nemen hem dit kwalijk en blijven zich tegen de bisschop
verzetten. Henrik van Perwes is vanaf 1406 hun aanvoerder. De opstandelingen
genoten de (financiele) steun van de hertog van Orléans, de meest invloedrijke
regent van Frankrijk en als zodanig rivaal van Jan zonder Vrees, hertog van
Bourgondie en graaf van Vlaanderen. Henrik Perwijs laat in 1406 zijn zoon
Diederik als tegenbisschop van Luik benoemen. De Luikenaren (Luikse
ambachten) veroveren met de steun van Gelre geheel het prinsbisdom behalve
de stad Maastricht. De belegering van Maastricht in de herfst van 1407 en meiseptember van 1408, waar Jan van Beieren stand houdt, is hard en genadeloos (er
vinden wreedheden plaats). De beslissing valt bij Othée in 1408, als de troepen
van Jan zonder Vrees (Bourgondie) Jan van Beieren te hulp komen en de troepen
van de Luikse steden verslaan.57 Bij deze slag komen Henrik van Perwez en zijn
51Op

10 oktober 1389: vredesverdrag tussen Henrik van Perwez met de stad Luik en Jan van Heinsberg
Fairon 1933 nr 554 p.515-6 : Traité de paix conclu entre Henri de Perwez, mambour de l’ évêché et les villes du pays
de Liège d’ une part et Jean de Heinsberg d’ autre part.
52
“anderzweer”, niet-volle neef staat tegenover “rechtzweer”of volle neef, zie van Dale woordenboek 1976
p.165, p.2005. De bisschop was geen volle neef van Willem, omdat hun vaders halfboers waren. Dat verklaart
dat hier de term anderszweer gebruikt werd, zie D. Schwennicke 1989, tabel 62. Volgens Verdam 1981 p.40, 487
is andersweer, achterneef, kind van een volle neef of nicht, een in het zuiden gebruikt woord en rechtsweer,
volle neef. Zie Vangheluwe 2009 p.106.
53
Bormans 1870 p.135-136 : “1399, 19 nov. Damoiselle Marie, fille de messire Willem sire de Dufle, relève par
décès de son père.”; zie ook: Bijsterveld 2000 p.48.
54
Bijsterveld 2000, p.48.
55
ARAB inv nr 2809, periode 4 maart 1399 - 3 october 1400.
56
Pirenne 1972 p.395-398
57
Deze had een alliantie gesloten met Willem IV van Holland (zie eerder) en diens vrouw Margaretha was een
zus van Jan van Beieren
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zoon om. Jan van Beieren liet bovendien kanunniken en geestelijken die de
tegenbisschop hadden gesteund in de Maas verdrinken (was het kapittel ook aan
de zijde van de opstandelingen?). Voor deze schandelijke daad kreeg hij de
bijnaam “zonder Genade”. Luik verloor al zijn privileges. De veldslag in Othée is
voor de Bourgondische hertog (ook voor de hertog van Brabant, zijn broer) een
memorabele overwinning, waarmee hij eindelijk greep krijgt op het
prinsbisdom.58 De meeste commentaren uit de kronieken van voor- en
tegenstanders zijn niet anders dan loftuigingen op Henrik (sa noblesse). De reden
dat Henrik in opstand kwam tegen zijn bissschop was waarschijnlijk dat deze
laatste zijn belofte verbrak om zijn ambt te Luik te komen vervullen. Hubert
Carrier die alle kronieken bestudeerd heeft, concludeert dat de Luikenaren in
opstand kwamen omdat de bisschop (Jan van Beieren) zich niet aan zijn belofte
hield om in het ambt te treden en omdat “hij geen missen las”, dus geen priester
was en wilde zijn.59
Dit was dus de broer van Willem Perwijs. Willem overleed in 1399 en de
daaropvolgende gebeurtenissen vallen niet goed uit voor zijn opvolger, zijn
dochter Maria. (zijn broer komt niet in aanmerking vanwege de opstand). Maria
maakt zich door de opstand verdacht bij de entourage van de hertog, die in de
daaropvolgende jaren erg bedacht zal zijn op een geheime coalitie van de
Geldersen tegen de Bourgondische opvolging van hertogin Johanna. Dat geldt
voor Antoon van Bourgondie, maar die treedt pas in 1406 aan de macht. Echter
die machinaties over de opvolging waren al eerder aan de gang.60 De hertogin
(Johanna) of de entourage van Antoon, die in het kamp van Jan van Beieren zit
maakt mogelijk van de gelegenheid gebruik om de vrouw van Herlaar af te zetten
als voogd in Bergeijk en vervangt haar door zijn (voormalige) kwartierschout
Hubert Bax. In 1404 wordt Hubert Bax vermeld als aanklager en als heer te
Bergeijk “alse Hube Bax den heer”.61 In 1410 wordt de heer van Bergeijk
nogmaals vermeld in een schoutsrekening.62
In 1411 vinden we het volgende vonnis bij de schoutsrekeningen. “Van Eelken
Asken die inden laetsten orloge van Ludic aengeveert soude hebben mit
onrecht een pert van uuten lande van Loen dat hij seide dat hij gecocht hadde
jegen die ruters van Perweys ende want hij anders te goeder famen stont, so
moeste hem die heer vonnis gedaen hebben, dair om laten punten (schikken)

58

E. De Maesschalck 2009 p.90; Carrier 2001 p.639-670
Carrier 2001, par. met titel, La famille des Perwes; zie ook www.cairn.info
60
Zie een uitgebreid artikel dat binnenkort zal verschijnen. Hertogin Johanna overlijdt pas in 1406, maar
intussen is er al beweging gaande over haar opvolging.
61
ARAB schoutsrekeningen inv nr 12991 fol. 5 en Henk Beijers SR.075.1.2.3
62ARAB schoutsrekeningen inv nr 12991 fol. 161 en Henk Beijers 161. 075. 6. 5. 5 (1410).
59
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om dat hijs niet betalen en konste om iiii cronen vrancrijcx valent xiii s. xiii d.”63
Hieruit is duidelijk dat Perwijs de vijand is en dat bleef in Bergeijk en Eersel.
Mogelijk wordt vanaf die tijd tot 1426 de Poorting gebruikt als gerechtsgebouw
en woning van de familie Bax. Daarna wordt de rechtbank van Bergeijk naar
Eersel verhuisd.
4.2 de nieuwe heer van Bergeijk.
Henrik Back van Bergheycke, de zoon van Hubrecht Bac, is in 1421-1428
kwartierschout van Kempenland. In 1450 verkoopt Henrik zoon van Hubert Bac
van Bergheycke een erfpacht van een mud rogge op een huis, hof en aangelag
te Bergeijk genoemd die Portinc en land geheten die Kep, aan Maria dochter
wijlen Woutger van der Haghe.64 Hetgeen volgt is een lange traditie in de 15de
en 16de eeuw (zie Grammaye) van de familie Bac die als heren op de Poort (het
kasteel te Bergeijk) wonen en daar als plaatselijk schout van de hertog
optreden.65
4,3 Overname van het hofgerecht
In 1429 noteerde de kwartierschout bij de post van Bergeijk: “Eyk, tdorp de
prochie al (geheel) minen ghened(ige) heren toebehorende onder die banck
van Eerssel. [.] D’ander dingbanck van Eyck op ’t gemeine, half minen
gened(ige) here toebehorende ende half den bisscop van Ludick, dair men
mitten mannen van Kempelant dingt ende gaet ten hoefde tot Zanthoven”.66
Vertaald is dit: “ Eyk het dorp, de parochie, die geheel en al toebehoort aan
mijn genadige heer (de hertog van Brabant) onder de dingbank van Eersel.67 De
andere dingbank van Eyck op het gemeine, die half aan mijn genadige heer
toebehoort en half aan de bisschop van Luik, waar men met de mannen van
Kempenland rechtspreekt en ten hoofde gaat op (de rechtbank van)
Zandhoven”.
Uit deze uitspraak en uit de andere posten in de schoutsrekeningen van 14291469 blijkt dat de dingbank in Eersel in die periode de volledige rechtspraak in
Bergeijk heeft (zie verder). En de benoeming van de rechtspraak met de
mannen is er alleen nog pro forma, aangezien er geen vonnissen meer worden

63

ARAB schoutsrekeningen inv. nr. 12991 fol. 161 (24 junio 1411 tot 26 decembris 1411); punten betekent dat
men geen lijfstraf krijgt maar een boete.
64
BP 1221 (1450-51) fol 331r.
65
Het is niet zeker of Henrik en Peter van Eyck de kwartierschouten (zie boven) ook van deze familie afstammen.
66
ARAB, schoutsrekeningen inv nr 13016.
67
Met “parochie”, werd aangegeven dat Eyk meer was dan alleen het dorp, maar dat er ook Riethoven,
Westerhoven, Dommelen, Borkel bijhoorden.
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vermeld. Er worden dus ook geen boetes meer gedeeld met de bisschop zoals
we eerder al zagen.
Kort voor 1429 is er nog sprake van een schutter van Eycke, in 1435 evenwel van
een schutter “van Eycke ende Yrsel”.68 Vanaf 1429 worden alle vonnissen te Eersel
in de schoutsrekeningen vermeld onder de aanhef, “Eersel tdorp die vriheit mitte
scependom . . ende volghende der voirs banc die prochien hier na volghende”. Na
de vonnissen volgen steeds in dezelfde volgorde de vonnissen van Eyck,
Westerhoven, Rythoven etc.,. Of er nu wel of geen vonnissen zijn, steeds keert
dezelfde formele aanhef terug, “Eycke tdorp, die prochie al minen genedigen
here toehorende onder die banc van Eersel ende alle koeren ende broeken
(voorschriften en overtredingen) useren sij als boven (die van Eersel)”, die in alle
notities plichtmatig werd voortgezet tot 1469.69 De schepenbank van Eersel
fungeert blijkbaar vanaf 1429 voor het omliggende en voor Bergeijk met
uitzondering van Luyksgestel als centrale rechtbank met een gevangenis, waar de
inkomsten van het schutten (vorsterie, opbrengsten van het beheer van de
gemeint) centraal worden verpacht.70 De rechtszittingen zijn voortaan samen met
de inning van de beden (belasting), de cijnzen en de tolgelden geconcentreerd te
Eersel. De kwartierschout rekent daar twee keer per jaar af voor de niet-criminele
overtredingen (“civiele breuken” ).71 Criminele zaken en zaken van “live oft leven”
liet hij over aan de hoogschout. De uniforme ordening van de boetes met keuren
(ban, verboden, voorschriften, verordeningen, ordonnanties) die de
kwartierschout in zijn afrekeningen aanhoudt, laat ons zien dat de rechtspraak
volgens strakke regels verloopt. Dit alles lijkt te passen in het streven van de
Bourgondische hertogen om hun gezag te centraliseren.
Op 5 october 1451 verklaart Henricus van Krickenbeck, seneschalk van het land
en graafschap Loon vanwege heer Johan bisschop van Luik en graaf van Loon
ten overstaan van Henrik van Eyck – schout van Kempenland en deze namens
Philips van Bourgondie, hertog van Brabant, -- dat hij ten onrechte enkele
karren beladen met Engels laken opgebracht heeft op een plaats gelegen in de
heide in de parochie Loemel, grenzend aan het erfgoed van zekere Walter
68

Schutter is een functionaris die het illegale vee in een schot drijft en vervolgens de boete uitdeelt. Kort voor
1429 wordt de schutter van Eycke gedood door die van Gestel, waarna ook zijn broer Maes van Parijs werd
ontvoerd, zie ARAB nr. 12992 (1429 – 1450) en Henk Beyers SR.076. 1. 3. 11; omstreeks 1350 wordt Henrik van
Parys, schutter van Eycke en Yrsel ontvoerd en daarbij gedood door die van Gestel, zie ARAB inv. nr. 12530 26-31430 tot 20-8-1436 fol.190, uit de dissertatie van Vera 2011 p.318.
69
ARAB nr 13016, rekening van Henrics van Eyck schout van Kempenland te kerstmis 1438.
70
ARAB schoutsrekeningen nr 12992 (1429-1450) en Henk Beijers 76. 1. 2. 3: verpachting van de “voirsterie van
Erselle”, 076. 4. 3. 6: “van Jan van Creyelt voirster van Erssele die had drie ghevanghen in helden”.
71
De plaatsen die in 1429-1469 na de bank “met schependom” van Eersel worden genoemd en waarvan de
boetes bij elkaar worden geteld ten behoeve van Eersel zijn: Eyck, Westerhoven, Rythoven, Dommelen,
Steensel, Dusel, Casteren, (Hoog)Loon en Hapert.
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genaamd Toerken, inwoner van het dorp Loemel, welke heide gelegen is achter
het dorp Gestel. De voornoemde heer bisschop erkent dat de voornoemde
plaats (in de heide van Lutlommel) bestuurlijk onder de hertog van Brabant
valt.72 Hiermee wordt duidelijk dat de bisschop in de eerste helft van de 15de
eeuw op de heide in het noorden van Lommel (in Lutlommel) nog bestuurlijke
(en tolrechten?) rechten meende te hebben maar daar nu van afziet.
4.4 de vrijheid en toch nog Luikse rechtspraak
In 1469 is het pleit voor Luik beslecht en neemt de hertog de openbare
rechtspraak te Bergeijk geheel in eigen hand met het instellen van een
schepenbank in Bergeijk zelf. In de rekening van de inkomsten van den Zegele in
Brabant over 1469-1470 wordt een bedrag van 36 rijnsguldens vermeld van
eenen brieve oft previlegie gegeven in januari 1468 vore die van Bergheyck om
ene besloten stat te mogen maken.73 Tevens wordt door de inwoners van
Bergeijk een bedrag van drie Rijders betaald “van enen banc vore die van
Bercheyck om enen gemeynen zegel te doen maken”.
In 1469 worden Bergeijk, Westerhoven en Riethoven, Dommelen van de
schepenbank te Eersel afgescheiden en krijgen een eigen schepenbank van de
hertog. Het beheer van de gemeint - een taak van de vorige gedeelde rechtbank
- wordt na 1469 voortgezet door de Bergeijkse heimraad (het equivalent van de
gezworenen in Oirschot). De bevoegdheid van deze heimraad beperkt zich tot
het controleren van de keuren (voorschriften) op de gemeint en laat alle
criminele rechtspraak (ook op de gemeint) over aan de schepenen.74 Ze blijven
hetzelfde gebied beheren dat voorheen de “gemeinen” werd genoemd. De
criminele overtredingen in dit gebied zijn nu een zaak geworden van de
schepenbanken van Bergeijk respectievelijk Lommel en Luyksgestel.
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Buchon 1826 p.150 vert. uit het latijn; met dank voor deze vondst aan Bruno Indekeu en vertaling door Kik de
Nooijer en Michiel Verweij. De heide nabij het erfgoed van Wouter Toerken, gelegen achter Luyksgestel is
inderdaad bij de grens Lommel-Bergeijk, zie Van den Boer 1990 p.59: “om de scheidslijn vast te stellen in de
heide tussen Lommel en Bergeijk aan Toirkens hoek ..”; de Bergeijkse deponenten verklaren dat de grens liep
van Turkenshoek naar Neerpeltse toren; zie ook Mennen 1992 p.8 : Turkenshoek. We veronderstellen dat de kar
van de lakenmarkt te Antwerpen op weg was naar Duitsland en dus mogelijk vanuit Luyksgestel naar Pelt in
oostelijke richting reed.
73
ARAB, schoutsrekeningen inv nr 20782, fol 2v 7v d.d. 1469-1470; Van Asseldonk, 2002 par. 29.1.5.
74
De heiminge waren de dagen in de zomer wanneer de gerechtigden op de gemeint in een te voren afgezet
gebied heideplaggen mochten steken. Deze werden gebruikt voor de bemesting van de akkers. Zie Vangheluwe
2009, ‘De Enderakkers – akkercomplex met geschiedenis’ in Bergeijk in Kaart p.231-248.

24

5. Nawoord, het wapen van Karel de Stoute
Tijdens zijn regering kreeg Bergeijk vrijheidsrechten en een schepenbank van de
hertog van Brabant en Bourgondie. Overzien we de lange weg waarlangs dit tot
stand is gekomen, de moeizame poging van de hertog om een rechtbank op te
richten op de gemeinen met de leenmannen van Kempenland en de boeten te
delen met Loon of de bisschop van Luik. Het ten hoofde gaan (in beroep gaan)
bij de rechtbank te Zanthoven. Het uitgeven van heide in Borkel en de
Weebosch aan kolonisten. Het inrichten van twee vrijheden ten noorden en ten
zuiden van Bergeijk om het domein te verzwakken. De volharding waarmee het
kapittel van Sint-Lambertus een hofgerecht aanhield en hoeveel moeite de
kwartierschout van de hertog had om mensen in Bergeijk ervan te weerhouden
om in Luik te gaan procederen (te campe te ludic), dan verbaast het niet dat de
hertog zo blij was met dit resultaat dat hij zijn wapenschild aan de nieuwe
vrijheid Bergeijk gaf als zegel en gemeentewapen.
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