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VAN DE REDACTIE 
 

Na 16 jaar enthousiast en toegewijd lidmaatschap van de redactie 

van het tijdschrift “Van den Herd” van Heemkundekring “De Heer-

lijkheid Oirschot” gaat Hanneke v.d. Bogaart-Vugts helaas de redac-

tie verlaten.  

Hanneke is al jaren 

geïnteresseerd in de 

heemkunde van Oir-

schot getuige haar 

doctoraalscriptie 

“Hoogtijdagen met en 

zonder lof; verande-

ringen in de openbare 

feestcultuur in  

Oirschot 1946-1994.” 

In 1999 werd ze lid 

van de redactie van “Van den Herd” en ze schreef een fiks aantal 

artikelen voor het tijdschrift. We lichten er even de reeks “Altaren in 

de kerken van Oirschot” uit en de nog lopende reeks over “De Ka-

nunniken van Oirschot”. Daarnaast verscheen onlangs het boek  

“75 jaar St. Jozefschool Spoordonk”, waarvan Hanneke een van de 

auteurs is. Het lukt haar steeds om het ogenschijnlijk wellicht wat 

feitelijk onderzoeksmateriaal op een boeiende manier tot leven te 

wekken.  

 

Hanneke, heel hartelijk dank voor de inzet van je tijd en talenten 

voor “Van den Herd” en we hopen ook in de toekomst nog lang van 

je heemkundige artikelen te mogen genieten. 

 

De redactie 
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REACTIE OP VAN DEN HERD 2015-02 (1) 

 

Heemkundelid Marcel van der Heijden, die in september/oktober 

1944 met zijn vader (directeur van de boterfabriek) en zijn broer en 

enkele anderen, als 13-jarige, gehuisvest was in de kelders van de 

boterfabriek stuurde een reactie op een artikel uit ons vorige num-

mer van Van den Herd.  

 

Marcel schrijft: 

“In de eerste plaats dit: ik vind dit nummer steengoed en heel inte-

ressant! Voor het geval niemand anders het doet, zou ik enkele aan-

vullingen willen doorgeven op het stuk van de Franciscanes. Op blz. 

45 evv. wordt een ‘Mijnheer van der Heyden’ (lees: van der Heij-

den) genoemd, die in de kelder van de zusters de mis komt lezen, 

enz. Deze priester was mijn broer Frans van der Heijden (1918- 

1971), die in de zomer van 1944 priester was gewijd. Vanwege de 

oorlogsomstandigheden had hij nog geen benoeming gekregen en 

was hij weer bij ons komen wonen, (Gasthuisstraat 6), ik geloof in 

augustus of september. Hij was voor de duvel niet bang. Ik herinner 

me nog dat hij eens vertelde dat hij, als hij bij de zusters de mis ging 

lezen, daar op straat geen gerucht moest maken, want dat de gealli-

eerde troepen aan de overkant van het kanaal goede geluidsverster-

kers hadden en onmiddellijk granaten begonnen te schieten. Later, 

na de bevrijding van Oirschot, is hij opgetrokken, ik meen wel enke-

le maanden, met een Canadese legeraalmoezenier, om hem te assis-

teren. De op blz. 48 genoemde G. Dekkers, die als bode over het 

kanaal was gezwommen, was de assistent van mijn vader op de bo-

terfabriek. Hij verving Willem Franssen, die toen in Duitsland 

dwangarbeid verrichtte. Dekkers woonde eveneens in de weken 

voor de bevrijding in de kelders van de fabriek”. 

 

Ook legt Marcel – voor de onwetenden onder ons – het verschil uit 

tussen een V 1 en een V 2. 

Hij schrijft: 

“De V 1 oftewel ‘vliegende bom’ was wat later een kruisraket zou 

gaan heten. Hij werd gelanceerd en vloog met groot lawaai en een 
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vlam in de pijp naar zijn doel, op een hoogte van, ik schat honderd 

tot tweehonderd meter. Vaak bereikte hij zijn doel niet, viel eerder 

neer of verloor de uitgezette koers. De V 2 daarentegen was een 

raket die bijna loodrecht gelanceerd werd (een voorouder van de 

latere ruimteraketten) en op zeer grote hoogte (onzichtbaar vanaf de 

begane grond) koers zette naar beneden. Die dook onvoorzien en 

zonder dat je hem kon horen aankomen met een geweldige vaart al 

of niet op zijn doel neer.”  

 

 

 

REACTIE OP VAN DEN HERD 2015-02 (2) 

 

Een tijdje na het verschijnen van ons laatste heemkundetijdschriftje, 

stopten we (m’n man en ik), na een ritje met de auto bij een café in 

Zijtaart, om iets te drinken. En dat café stond – zoals het in een goed 

Brabants dorpje betaamt – tegenover de kerk. En naast de kerk lag 

het kerkhof. Bij een bord naast de poort hing een bord met de ver-

melding dat er ook oorlogsgraven aanwezig waren. Natuurlijk was 

mijn nieuwsgierigheid gewekt en mijn dorst vergeten. En inderdaad; 

er waren 3 oorlogsgraven, waarvan één van de Oirschotse Willem 

Blankers.  
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Ik wist wel dat hij in die contreien gesneuveld was, maar niet dat hij 

in Zijtaart begraven lag. 

Dus zijn we een week later terug gegaan, gewapend met een foto-

toestel. Enkele vrouwen die op het kerkhof aan het werk waren, ver-

telden ons dat er ook nog een oorlogsmonument was opgericht langs 

de Zuidwillemsvaart, en daarop ook een foto met gegevens van Wil-

lem Blankers. De kinderen van een school hadden het monument 

‘geadopteerd’ en zij zorgden voor het onderhoud er van. Dus op 

naar de Zuidwillemsvaart en inderdaad.. 

Thuis in Oirschot, verder geïnformeerd bij familieleden van Willem 

Blankers, kwam ik meer te weten. Een neef vertelde dat hij al lang 

van plan was het korte leven van zijn oom – vooral van tijdens de 

mobilisatie – op papier te zetten en daarbij aan ons tijdschriftje te 

denken. 

Dat houden wij dus hopelijk nog te goed. 

Hier alvast de foto’s. 

 

Cl. van Esch-van Hout.  
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ACHTERGRONDEN  

FAMILIE MIELET VAN COEHOORN 

 

Inleiding 

Op 6 november 2015 wordt het boek Velder en Heerenbeek. Oor-

sprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud 

gepresenteerd op Velder en Heerenbeek.  Het boek van ruim 400 

pagina’s omschrijft de geschiedenis en de huidige situatie van de 

twee prachtige landgoederen Velder en Heerenbeek. Met ontwikke-

lingen vanaf de Middeleeuwen tot heden, maar daarnaast ook met 

een vooruitblik op de toekomst. Diverse interessante onderwerpen 

komen aan bod, zoals de unieke grenswallen die van zeer land-

schappelijke waarden zijn, de sterrenbos-structuur op Velder, de 

geschiedenis van het eigendom van Heerenbeek en Velder en de 

bijzondere ligging op de grens van de drie Meierijse kwartieren 

(Kempenland, Peelland & Kwartier van Oisterwijk)  en de monu-

mentale panden. Het boek is verkrijgbaar via 

https://www.picturespublishers.nl/. Dit artikel gaat over een gedeelte 

van de geschiedenis van Heerenbeek, namelijk over de familie De 

Girard de Mielet van Coehoorn. Tijdens het onderzoek kwamen 

onder andere bijzonder oude foto’s boven water. Een aantal zijn in 

dit artikel verwerkt.  

 

In 1852 wordt de familie Van Boeckel eigenaar van Velder. De fa-

milie De Girard de Mielet van Coehoorn wordt in hetzelfde jaar 

eigenaar van Heerenbeek. In het navolgende artikel staat de koper 

van Heerenbeek, te weten Menno Louis Victor de Girard de Mielet 

van Coehoorn, centraal. Dit artikel beoogt dus geen complete fami-

liegenealogie te zijn. Menno Louis Victor de Girard de Mielet van 

Coehoorn wordt, evenals de koper van Velder Jan Francis van 

Boeckel, geboren in België en wel op 6 augustus 1822. De familie is 

in zekere zin nog steeds op Heerenbeek aanwezig, want zij ligt be-

graven op een privékerkhof dat tot op de dag van vandaag bewaard 

gebleven is. Aan het eind van dit artikel wordt aandacht geschonken 

aan dit kerkhof.  
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De familie De Girard de Mielet van Coehoorn heette oorspronkelijk 

De Girard en is een oude Franse adellijke familie waarvan de stam-

boom teruggaat tot 1355. Vanaf de 17
e
 eeuw bezit de familie het 

landgoed Mielet in Frankrijk. De eerste De Girard die zich De Gi-

rard de Mielet noemt, is Victor de Girard de Mielet op wie hieronder 

nader zal worden ingegaan. Victor komt als militair vluchteling naar 

de Republiek der Verenigde Nederlanden en wordt in 1761 officier 

in het Staatse leger. 

 

Grootouders van Menno Louis Victor de Girard de Mielet van 

Coehoorn 

Louis François de Girard de Mielet van Coehoorn is de grootvader 

van de koper van Heerenbeek  Menno Louis Victor de Girard de 

Mielet van Coehoorn. Louis is de zoon en een van de acht kinderen  

van voornoemde Victor de Girard de Mielet en Aldegonda Petronel-

la van Coehoorn van Houwerda, de slotvrouwe van kasteel Oud-

Deurne.
1
 

 

Louis François de Girard de 

Mielet van Coehoorn (1769-

1822) in 1812  

(foto Jan Ebbenn)
2
   

 

 

Victor trouwt in 1761 in 

Sint-Oedenrode met 

Aldegonda. Haar over-

grootvader uit Sint-

Oedenrode, Gideon van 

Coehoorn is een broer 

van de bekende vesting-

bouwkundige Menno 

van Coehoorn.  Kasteel 

Dommelrode in Sint-

Oedenrode is de thuisba-

sis van de Van Coe-

hoorns.   

http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/11-artikelen/grafmonumenten-in-kerken/87-coehoorn.html
http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/11-artikelen/grafmonumenten-in-kerken/87-coehoorn.html
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Louis François de Girard de Mielet-Van Coehoorn neemt mede de 

naam van zijn moeder aan, als hij in 1802 in Londen komt wonen en 

heet daarna voluit: Louis François de Girard de Mielet van Coe-

hoorn. Het was een naam die in Engeland een goede klank had.
3
 

Louis wordt geboren in het Brabantse Asten op 21 juni 1769. Hij 

huwt op 21-jarige leeftijd te Amsterdam op 2 november 1790 de 25-

jarige Anna Visser. Zij wordt geboren te Amsterdam op 31 maart 

1765 en overlijdt op 57-jarige leeftijd te Abcoude, op 4 juni 1822.  

Louis en Anna Visser krijgen twee kinderen te weten: 

1. Zoon Jan Philip de Girard de Mielet van Coehoorn. Hij 

wordt geboren te Amsterdam op 15 september 1794 en is de 

vader van de koper van Heerenbeek Menno Louis Victor de 

Girard de Mielet van Coehoorn. 

2. Dochter Margaretha Catharina de Girard de Mielet van Coe-

hoorn. Zij wordt geboren op  november 1792 in Amsterdam 

en overlijdt op 17 februari 1839 in Haarlem op 46-jarige 

leeftijd. Zij trouwt met Willem Joan Charles Scholten van 

Aschat. Margaretha en Willem krijgen een zoon Victor Elisa 

Philip Menno Scholten van Aschat.  

De militaire loopbaan van Louis is uitgebreid beschreven. Hij maakt 

als 12-jarige in 1781 de slag bij de Doggersbank mee. In 1802 ver-

blijft Louis ziek in Londen. Hij heeft op dat moment al een groot 

fortuin gemaakt en wordt door het Engelse ministerie gebruikt voor 

belangrijke boodschappen. Hij is op zijn twintigste marinecomman-

dant op het fregat Amazone. Hij is ook luitenant-kolonel in Surina-

me.
4
 

Zonder eerst van Anna Visser te scheiden trouwt Louis François de 

Girard de Mielet van Coehoorn  in 1802 voor de tweede keer en wel 

met Jeanette Emilie Paravicini, de dochter van de Franse generaal 

De Paravicini. Dit tweede huwelijk en de vier kinderen die eruit 

worden geboren, wordt na het overlijden van Anna Visser weliswaar 

gewettigd maar door de familie in Nederland nooit erkend. Anderen 

hebben daar blijkbaar minder moeite mee. Huwelijksgetuige is na-

melijk een broer van de Engelse koning. En bij de doop van hun 

tweede dochter, Jacqueline, in 1805, en derde dochter, Wilhelmine, 

in 1807, is prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de  

https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1792/11/1
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2759794/amsterdam
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1839/2/17
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Nederlandse stadhouder Willem V  van Oranje peettante. De band 

tussen Louis en de Oranjes zal altijd blijven, ook na de terugkeer 

van het vorstenhuis in Nederland. De vier kinderen uit het huwelijk 

met Jeanette Emilie Paravicini blijven in Frankrijk wonen op kasteel 

Marolles in St. Croix-Valleé bij Parijs. Tot op de dag van vandaag 

leven daar nog nakomelingen met de naam Girard de Coehorn. 

Louis en Jeanette Paravicini krijgen naast twee dochters ook twee 

zonen, François Hallewyn en Frédéric Guillaume Menno en één 

kleinzoon, Charles Louis Henri Menno. De laatste is de vader van 

hun  achterkleinzonen Pierre Menno, Guillaume  en Jean.  

In 1820 woont Louis in Limoges (Fr.) en krijgt hij de volmacht van 

zijn zus Johanna om in haar naam al hun bezittingen te beheren. De 

andere zes broers en zussen zijn dan al gestorven.
 
De familie is op 

dat moment vermogend.
5
 Louis overlijdt op 57-jarige leeftijd op het 

kasteel Marolles, in 1827. In 1830 maakt de zus van Louis haar tes-

tament op, waarbij ze de kinderen van haar broer die hij gekregen 

heeft met Jeanette Emilie Paravicini, de baatzuchtige weduwe, uit-

sluit.  

 

Ouders van Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coe-

hoorn 
Jan Philip baron de Girard de Mielet van Coehoorn, de zoon van 

Louis uit zijn eerste huwelijk met Anna Visser, is de vader van 

Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn die Heeren-

beek in 1852 koopt. Jan Philip wordt, zoals hierboven al vermeld, 

geboren te Amsterdam op 15 september 1794 en overlijdt, op 77-

jarige leeftijd, op 5 juli 1872 te Sint-Oedenrode in Huize Kerkzicht. 

Hij ligt begraven op het familiekerkhof op Heerenbeek in Oirschot.  

 

In zijn jeugd (1805-1809) verblijft Jan Philip op Wijhezigt (te Wij-

he), waar schrijfster en onderwijzeres Anna Maria Moens (1777-

1832) in 1801 een kostschool voor jongens en meisjes begon. Anna 

Maria Moens schreef elk jaar een algemeen overzicht aangaande het 

gedrag van Jan Philip.
6
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Jan Philip trouwt als 26-jarige te 

’s-Gravenhage, op 1 juli 1821, 

met de 25-jarige jonkvrouw 

Elisabeth Wilhelmina de Bije, 

de dochter van jonkheer mr. 

Pieter Jacob de Bije (lid staats-

raad en gezant te Parijs) en 

jonkvrouw Elisabeth Jacoba van 

der Does. Elisabeth wordt gebo-

ren te Utrecht op 4 november 

1795 en overlijdt te Sint-

Oedenrode op 8 januari 1865. 

Het huwelijk vindt plaats onder 

huwelijkse voorwaarden.
7
 

 

Jan Philip woonde met zijn 

vrouw Elisabeth Wilhelmina de 

Bije op Heerenbeek in de  

periode 1860-1865 
8
 

 
Jan Philip baron de Girard de Mielet  

van Coehoorn (1794-1872) 

 

 

Jan Philip en Elisabeth krijgen samen vijf kinderen: 

1. Pieter Jacob de Girard de Mielet van Coehoorn. Hij wordt  

geboren te 's-Hertogenbosch op 14 januari 1822 en overlijdt 

op 49-jarige leeftijd  te Sint-Oedenrode op 13 december 

1871. Hij ligt op de familiebegraafplaats op Heerenbeek be-

graven. Hij trouwt te Utrecht op 23 mei 1850 op 28-jarige 

leeftijd met de 27-jarige Antonia (Antoinette) Elisabeth Ar-

nolda Op Ten Noort, de dochter van Willem Op Ten Noort 

en Charlotte Anna Elisabeth Adolphina van Pallandt . Anto-

nia wordt geboren in 1823 en overlijdt op 81-jarige leeftijd 

te Sint-Oedenrode op 1 november 1904. Zij ligt niet op de 

particuliere begraafplaats in Oirschot begraven maar op het 
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kerkhof van de protestantse kerk in Sint-Oedenrode. Pieter 

en Antonia krijgen samen vijf kinderen. Pieter Jacob koopt 

op 28 maart  1851 voor 6.000 gulden kasteel Henkenshage in 

Sint-Oedenrode. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoinette Op Ten Noort (1823-1904) de vrouw van Pieter Jacob 

de Girard de Mielet van Coehoorn
 9
 

 

2. Menno Louis Victor de Girard 

de Mielet van Coehoorn. Hij 

wordt geboren te Namen (Be.) 

op 6 augustus 1822. Menno is 

de koper van Heerenbeek. 

Menno wordt verderop uitge-

breid besproken.  
 

Portret van Menno Louis  

Victor de Girard de Mielet  

van Coehoorn (1822-1878)  

(foto Jan Ebbenn)
10
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3. Charles Marie de Girard de Mielet van Coehoorn. Hij wordt 

geboren te Sint-Michielsgestel op 22 september 1825 en 

overlijdt te Rosmalen op 12 mei 1908. Hij huwt op 38-jarige 

leeftijd te Sint-Oedenrode op 14 januari 1864 met de 42-

jarige Marie Therèse Ernestine de Girard de Chateauvieux 

de dochter van Dieudonné Joachim Jacques Marie de Girard 

de Chateauvieux en Therèse Pelagie le Vayer de la Moran-

daijer. Marie Therèse wordt geboren te Saint-Mélaine (Fr.) 

op 14 juni 1821 en overlijdt op 79-jarige leeftijd te Rosma-

len op 2 september 1900. 

4. Eliza Eugene de Girard de Mielet van Coehoorn. Zij wordt 

geboren te Sint-Michielsgestel op 22 september 1825 en 

overlijdt (4 dagen oud) te St. Michielsgestel op 26 september 

1825. 

5. Elisabeth Jacoba Allegonda 

Victorine de Girard de 

Mielet van Coehoorn. Zij 

wordt geboren te 's-

Hertogenbosch op 7 febru-

ari 1829 en huwt op 44-

jarige leeftijd  in Sint-

Oedenrode op 5 maart 

1873 met de 39-jarige Pie-

ter Johannes Israel de zoon 

van Carl Diederick Israel 

en Wilhelmina Catharina 

Spriesterterbach. Pieter 

wordt geboren te Nijmegen 

op 14 mei 1833. Ze sterft 

in 1879. 

 

 
 

Elisabeth Jacoba Allegonda Victorine 

de Girard de Mielet van Coehoorn 

(1829-1879)
11
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Jan Philip wordt in 1828 als eerste opgenomen in de Nederlandse 

adel en krijgt in 1829 de titel van baron die aan de eerstgeborene 

doorgegeven mag worden.
12

 In 1841 woont Jan Philip op het bui-

tenverblijf Valkensbosch te Loosduinen. Hij is generaal der Rijden-

de Artillerie (de zogenaamde Gele Rijders), Ridder van de Militaire 

Willemsorde, Ridder van de Nederlandse Leeuw en per 1 juni 

1848
13

 lid der Ridderschap van Noord-Brabant. Zijn militaire loop-

baan is uitgebreid beschreven.
14

 

Meestal woont Jan Philip met zijn gezin in Den Bosch of in Den 

Haag. Daarnaast woont hij enige tijd op Heerenbeek. Jan Philip ver-

blijft graag in de buurt van de koning (Tilburg).
 15 

In Den Haag is hij 

adjudant van koning Willem II, die hem de genoemde titel van ba-

ron verleent. Hem valt ook de eer te beurt om als commandant van 

het militair escorte te fungeren, dat Anna Paulowna begeleidt vanuit 

Rusland naar haar toekomstige gemaal, koning Willem II. In 1839 is 

er sprake van een voorwaardelijk legaat door zijn schoonvader Pie-

ter Jacob de Bije. Daarin wordt bepaald dat de opbrengst van de 

verkoop der bibliotheek van Pieter Jacob de Bije
 
 belegd moet wor-

den in het Grootboek der Nationale Schuld. Uit deze belegging moet 

de rechtenstudie van de zoon van Jan Philip, Pieter Jacob de Girard 

de Mielet van Coehoorn betaald worden. Jan Philip en Elisabeth 

hebben echter andere plannen en zien om die reden af van het le-

gaat.  
 

Het familiewapen van De 

Girard de Mielet van Coe-

hoorn zoals dat weergegeven 

is op het perkamenten adeldi-

ploma d.d. 1829
16

 dat nog 

aanwezig is in het archief van 

de Hoge Raad van Adel. De 

wapenspreuk faire que devra 

avienne que voudra betekent 

doen wat moet, kome wat 

komt.  

(foto Ger van den Oetelaar)  
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Jan Philip heeft veel bezittingen in Sint-Oedenrode. Hij heeft onder 

meer de Binderse Hoeve in Olland in eigendom en daarnaast ook 

een boerderij op de Espendonk. Verder heeft Jan Philip onroerend 

goed in de Heinsels, de Reken, in de Broeklande, op het Laageind, 

de Bergen, in de Geelders (dennen, bos en hakhout), de Baarsen, op 

het Kremselen (inclusief boerderij), de Heivelden en in de Vossen-

holen. In 1851 koopt hij huize Kerkzicht in Sint-Oedenrode (Eer-

schot) dat eerder ook al van zijn familie was. In 1850 wonen de kin-

deren Charles, Elisabeth en Menno in Sint-Oedenrode, waarschijn-

lijk op het slotje Emmaus. In 1853 wonen ze weer bij hun ouders in 

Utrecht. Rond 1860 woont Jan Philip met zijn gezin op Heerenbeek 

in Oirschot.
17

 Vanwege de goede relatie tussen Jean Philip en ko-

ning Willem II en de slechte verhouding tussen de koning en zijn 

zoon, weigert Jan Philip de latere koning Willem III op Heerenbeek 

te ontvangen.
18

 Waarschijnlijk vertrekt hij, samen met zijn vrouw 

Elisabeth, in 1864 naar Sint-Oedenrode waar Elisabeth in 1865 

sterft.
 
 

Jan Philip sterft op 5 juli 1872 in huize Kerkzicht waarna op 29 juli 

een boedelbeschrijving gemaakt wordt. De roerende goederen wor-

den getaxeerd op ruim 28.000 gulden. Er is een omvangrijke lijst 

van de kadasternummers behorende bij de onroerende goederen. De 

kinderen gaan over tot de verkoop ervan. Op 25 september 1872 

worden de resterende onroerende goederen in negendertig verschil-

lende kopen verkocht. De totale opbrengst van deze verkoop en een 

eerdere verkoop bedraagt ruim 40.000 gulden.
19

  

 

Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn 
Baron Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn wordt 

op 6 augustus 1822 geboren te Namen (Be.). Hij huwt op dezelfde 

dag als zijn broer Pieter Jacob met een zus van de vrouw van zijn 

broer. Hij trouwt als 27-jarige te Utrecht op 23 mei 1850 met de 29-

jarige Jeannette Op Ten Noort, geboren in 1821 als dochter van Wil-

lem Op Ten Noort en Charlotte Anna Elisabeth Adolphina van Pal-

landt. Uit hun huwelijk worden twee kinderen geboren namelijk 

Gabrielle en Menno. 
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De dames Op Ten Noort zijn zeer rijk zoals blijkt uit het huwelijks-

contract van 16 mei 1850. Ze trouwen onder huwelijkse voorwaar-

den.  

 

Baron Menno Louis Victor 

is majoor van de Rijdende 

Artillerie en woont meestal 

in Utrecht
20

 of Amers-

foort.
21

 Hij is een verdien-

stig schilder, zijn schilde-

rijen hangen in museum 

Henkenshage te Sint-

Oedenrode.
22

 Op 23 april 

1873 krijgt hij een pensioen 

van 1.065 gulden/jaar toe-

gekend.
 23

  Hij overlijdt op 

55-jarige leeftijd te Utrecht 

op 20 april 1878 en ligt 

begraven op het familie-

kerkhof op Heerenbeek te 

Oirschot. Zijn weduwe 

Jeannette Op Ten Noort 

overlijdt op 90-jarige leef-

tijd te 's-Gravenhage op 10 

juni 1911. Ook zij ligt op 

het familiekerkhof.  

 

 

 
Menno Louis Victor de Girard de Mielet  

van Coehoorn (1822-1878). Menno kocht  

Heerenbeek in 1852, verbouwde  

huize Heerenbeek en woonde er van 1871  

tot 1877
24
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Jeannette Op Ten Noort (1821-1911),  Jeannette Op Ten Noort met haar 

de vrouw van Menno, ze woonde op  twee kinderen, Gabrielle en Menno, 

Heerenbeek van 1872 tot 1888
25

  op een zeer vroege foto (rond 1855)
 26

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Grafsteen op het familiekerkhof van 

Jeannette Op Ten Noort (1821-1911)  

(foto Ruud van Nooijen) 
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Kinderen van Menno Louis Victor de Girard de Mielet van 

Coehoorn 
Baron Menno Louis heeft als eerstgeborene een dochter Aigline 

Gabrielle Doulce Elisabeth de Girard de Mielet (Gabrielle) van 

Coehoorn. Gabrielle wordt geboren te Amersfoort op 11 maart 1851 

en zij overlijdt op 1 april 1918 in Noordwijk op 67-jarige leeftijd. 

Zij huwt als 21-jarige te Amersfoort op 11 maart 1872 met de 31-

jarige Willem Carel Godin de Pesters, zoon van Jules Edouard Go-

din de Pesters en Adolphine Charlotte Op Ten Noort. Willem Carel 

Godin de Pesters wordt geboren te Utrecht op 27 februari 1841. Hij 

overlijdt op 4 september 1916 in Arnhem, 75 jaar oud. 

 

Uit hun huwelijk worden twee dochters geboren namelijk. 

1. Jonkvrouw Gabriëlle Jeanette Josine de Pesters. Zij wordt 

geboren in 1881 en overlijdt op 72-jarige leeftijd in 1953. 

2. Marie Adolphine Ernestine de Pesters. Zij wordt geboren in 

1883 en huwt op 33-jarige leeftijd te Arnhem op 18 mei 

1916 met de 36-jarige Floris Sophius Op Ten Noort, de zoon 

van Ludolf Op Ten Noort en Louisa Jacoba Bondam. Floris 

is geboren in 1880 en is 1
e
 luitenant.  

 

Zoon Menno Hugeus Philippe Aymerij Raoul de Girard de Mielet 

van Coehoorn wordt te Utrecht op 4 april 1853 als tweede kind ge-

boren. Hij overlijdt op 28 november 1911 in Den Haag, 58 jaar oud. 

Hij trouwt op 33-jarige leeftijd te Utrecht op 15 juli 1886 met de 32-

jarige Cornelie Wernardine van Voorst van Beest. Cornelie wordt 

geboren op 15 november 1854 te Utrecht.  

 

Uit hun huwelijk worden drie dochters geboren: 

1. Jeanette Wernarda Louise de Girard de Mielet van Coehoorn 

wordt te Utrecht geboren in 1887 en trouwt op 21-jarige 

leeftijd te Boxtel op 10 september 1908 met de 31-jarige 

jonkheer Johannes  Beelaerts van Blokland, lid Provinciale 

Staten van Gelderland, wethouder van Renkum. In 1908 

woont Jeanette in Boxtel. Ze overlijdt in 1958. Zij krijgen 

twee kinderen namelijk Jan Jacob Gerard (Mickey) Beelaerts 

https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1918/4/1
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1916/9/4
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1911/11/28
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2747373/den%20haag
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van Blokland (1909-2005),
27

 de latere stafmajoor van de  

Irenebrigade en Corneli Aigline Henriëtte Beelaerts van 

Blokland (1911-1945)
28

. Ze vieren hun huwelijk op Heeren-

beek.
29

 Later woont ze te Oosterbeek. 

Jeanette Wernarda Louise de Girard de Mielet van Coehoorn 

verkoopt op 9 augustus 1917
30

 Heerenbeek als geheel via een 

onderhandse verkoop aan Jozef Elias van Hasselt. 

2. Maria Elisabeth Margaretha (Mary) de Girard de Mielet van 

Coehoorn. Zij wordt geboren in 1888 en overlijdt als vrijge-

zel op 86-jarige leeftijd in 1974. Zij woont in Maarssen. Ook 

zij ligt op het familiekerkhof. Zij had de Stichting Menno 

van Coehoorn als universeel erfgenaam aangewezen, met als 

enige verplichting zorg te dragen voor haar rustplaats en die 

van haar ouders en verwanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freule Mary de Girard de Mielet van Coehoorn (1888-1974) in 1917
31

 

 

3. Charlotte Louise (of Ernestina) (Lotte) de Girard de Mielet 

van Coehoorn, zij wordt geboren op 25 december 

1889 in Utrecht. In 1912, na het overlijden van haar vader 

staan de kranten
32

 vol over Charlotte. Volgens de kranten is 

Charlotte geschaakt in België (in Oostende) door haar ge-

liefde, haar koetsier Bezemer. Blijkbaar werd de liefde tus-

https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1889/12/25
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1889/12/25
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2745912/utrecht
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sen freule (in de kranten barones genoemd) en koetsier niet 

gewaardeerd. De koetsier werd daarbij aangehouden door de 

politie en Charlotte wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard 

en opgesloten in het gesticht ’t Fort Jaco te Ukkel. Volgens 

de directeur was haar zenuwleven ziekelijk gestoord. Haar 

advocaat Dujardin speelt volgens de kranten blijkbaar ook 

een dubieuze rol, het lukt echter niet om Charlotte via de 

rechter uit het gesticht te krijgen. Op 29 september 1912 

ontvlucht Charlotte het gesticht, zij is daarbij geholpen door 

haar advocaat en door gestichtspersoneel. Het was haar der-

de poging. Volgens de krant had de barones zich in mans-

kleeren onkenbaar gemaakt. Charlotte sprong door het ven-

ster en viel in de armen van een bevriend persoon en deed 

een baard aan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij vluchtte naar Peruwelz bij Doornik waar familieleden 

van haar advocaat haar verder hielpen. Van daaruit vertrok 

ze naar Parijs. De advocaat had daarover contact met de 

Franse minister van justitie Briand en regelde dat Charlotte 

vrij kon bewegen in Frankrijk. Charlotte gaf aan met haar 

familie te willen breken. In Parijs verklaarde ze te maken 

heeft gehad met intriges van de laagste soort.  

  



________________________________________________________________21 

De drie freules Mary, Charlotte en Jeannette de Girard de Mielet van Coehoorn  

in 1908.
 33

 

 

 

 

Ger van den Oetelaar, 16 september 2015 

 

Wordt vervolgd.



22________________________________________________________________ 

                                                           
1
 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met  Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 28 
2
 Stichting Museum Kasteel Henkenshage Sint-Oedenrode  

3
 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met  Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 30 
4
 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met  Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 30 e.v. 
5
 Genugten-Habraken, Tonny van, De Girard de Mielet van Coehoorn in Sint-

Oedenrode in Heemschild, jaargang 37 nr. 2, pag. 32 e.v. 
6
 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer 22 
7
 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer 24, d.d. 29 juni 1821 
8
 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 

9
 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 

10
 Stichting Museum Kasteel Henkenshage Sint-Oedenrode  

11
 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 

12
 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer  30. Zie ook: 

http://www.heraldischedatabank.nl/record/HDATNL004030 
13

 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer  32.  
14

 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 35 
15

 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 49 
16

 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer  30. Zie ook: 

http://www.heraldischedatabank.nl/record/HDATNL004030 
17

 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 48 
18

 de Girard de Mielet van Coehoorn, baron A.M.J e.a., Met  Slaande Trom. Drie-

honderd Jaar Soldatenfamilie, (z.j.) pag. 48 
19

 Genugten-Habraken, Tonny van, De Girard de Mielet van Coehoorn in Sint-

Oedenrode in Heemschild, jaargang 37 nr. 2, pag. 42 e.v. 
20

 Genugten-Habraken, Tonny van, De Girard de Mielet van Coehoorn in Sint-

Oedenrode in Heemschild, jaargang 37 nr. 2, pag. 58 e.v. 
21

 BHIC, 7637 Notarissen Sint Oedenrode, 73 P. de Jong, verkoop hout Heeren-

beek, d.d. 11 maart 1852 (woont dan in Amersfoort) & 29 december 1852 (woont 

dan in Utrecht)  
22

 Ook te zien via de website van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Docu-

mentatie:  https://rkd.nl 



________________________________________________________________23 

                                                                                                                                     
23

 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer 25 
24

 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 
25

 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 
26

 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 
27

 geboren 13 december 1909 te Oosterbeek, gestorven te Oosterbeek op 14 no-

vember 20115 
28

 Geboren op 10 november 1911 te Oosterbeek (Renkum), gestorven te Hilver-

sum op 24 september 1945 
29

 Archief Jan Karel Wösten 
30

 BHIC, 535 Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 713, 

nummers 35 
31

 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 
32

 O.a. De Tijd d.d. 5 augustus 1912; Middelburgsche Courant d.d. 27 augustus 

1912 & 1 oktober 1912 & 4 oktober 1912; Nieuwe Tilburgsche Courant 10 sep-

tember 1912 & 3 oktober 1912 ; Bataviaasch Nieuwsblad d.d. 9 november 1912. 
33

 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 



24________________________________________________________________ 

JODENDOM OIRSCHOT (2) 

 

Ik maak nu van de mogelijkheid gebruik wat typisch kleingoed – uit 

de grabbelton – te spuien. ’t Geeft enige grilligheid maar het door-

breekt tevens de saaiheid van opsommingen. Alles in volgorde zoals 

’t in mijn geest opkomt. 

 

a. “ik wens je veel personeel toe” zei een Jood tegen zijn zakente-

genstander; beiden dorpsgenoten. 

b. Twee Joden weten wat een bril kost: twee slimmeriken die el-

kaar in schranderheid niets toegeven en die weten wat achter of 

onder iets schuilt. 

c. De wandelende Jood: volgens de legende gedoemd eeuwig rond 

te dolen. Dit is de verpersoonlijking van het Joodse volk, dat 

zwervend rondtrekt. 

d. Harry Mulisch was een zoon van een Oostenrijkse legerofficier 

en een Belgische Joodse bankiersdochter. 

e. Ik ga toch even over “de grens”. In Eindhoven is na de oorlog 

verschenen het project “Struikelstenen”. Dit omvatte plaatsing 

van koperen gedenkplaatjes op alle plekken in de stad waar 

Joodse slachtoffers hebben gewoond: 251 mensen, even zoveel 

plaatjes. Er was toen een beklagenswaardige positie van Joodse 

krankzinnigen in het vroegere Rijks Krankzinnige Gesticht 

(Groote Beek). Philips heeft daar de Joden veel verlichting ge-

boden (ik spreek niet over lampen!). Ik weid ver uit, maar ik 

kan niet nalaten het verschrikkelijke vast te leggen dat in Eind-

hoven één Jodenfamilie met 10 kinderen in Auschwitz ver-

moord werden. Door Edel-Germanen zogezegd.  

f. Over ondergedoken Joden in de oorlog: de meeste mensen den-

ken dan aan Anne Frank in Amsterdam, maar vooral op het 

Brabantse platteland zaten veel Joodse onderduikers. In mijn 

voorlaatste duikadres een tweetal. Super gevaarlijk. 

g. Ik wil verder vermelden over de Oirschotse synagoge: toen deze 

leeg kwam (aan de Rijkesluisstraat) heeft ook de firma Verhou-

den (Kees meen ik) die ruimte een tijd in gebruik gehad voor 

zijn meubelproductie. Er werden stoelen en – zij het in mindere 
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mate – tafels en bureaus gemaakt, maar voornamelijk gespoten. 

Er stond één machine; de rest was handwerk. Om vast te leggen 

voor de historie: behalve Kees waren er Jan, Frans en Marte 

Verhouden. Trouwens niet allemaal zaten zij in de meubel-

branche. Mijn zegsman vertelde mij dat er gewelven in die 

ruimte zaten en dat de buitenramen speciale afmetingen hadden. 

Het is mij bekend dat in de Duitse tijd er militairen in vertoef-

den. 

h. Ik wil met dit geschrijf meer vastleggen: het behoort niet tot de 

kring der Joden, maar het is voor Oirschot wel interessant. Het 

verhaalt ietwat voor de synagoge en de (over-) buren. Ik heb al 

vermeld dat Leo v.d. Berg (fietsenhersteller) en een winkel met 

antiekspullen (later) in de directe omgeving gevestigd waren. 

Daarover kan ik niet veel vertellen, maar het weinige is het ver-

noemen waard. Tegenover hoek Rijkesluisstraat/v. Wamelstraat 

oefende aan de oostzijde van eerstgenoemde straat o.a. 2 mid-

denstanders hun stiel uit, n.l. Gerard de Jong op de hoek en 

Hein de Croon daarnaast. Over beiden wil ik wat kwijt, zij het 

over de ene meer dan over de andere. Allereerst over de Jong; 

hij is de hoogste in rang geweest n.l. Keizer van Gilde St. Se-

bastiaan, Oirschot. Ik heb hem als zodanig gekend. In de wan-

delgangen noemde men hem de Sikot. Officieel was het Gerar-

dus Wilhelmus Maria de Jong geboren in Oirschot. Hij trouwde 

in Reusel op 6 januari 1900 met Petronella van Limpt. Wat 

Sikot betekent en hoe hij daaraan kwam weet ik niet. Wel weet 

ik – ik was toen al pijlenraper bij de guld – dat de Sikot een 

goeie gildebroeder was en een voortreffelijk schutter met pijl en 

boog, schietend op de wip zoals dat heet. Niet zomaar wordt 

men Keizer. Dat was in 1933. Ik was toen 8 jaar en er werd 

(behalve op de hei) geschoten achter Hotel-Restaurant Princée. 

Toon v.d. Eijnden haalde toen de Koningstitel. Typerend van de 

Sikot was, dat hij meestal werkte als smid, maar ook in de (aan-

komende) auto-branche als onderhoudsmonteur. Overigens ook 

voor een enkele tractor (van de boeren) was hij een expert als 

het betrof “hem” weer aan de praot te krijgen. Dat had tot ge-
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volg dat hij bijna altijd rond liep in smerige vette broek en base-

roentje (overall’s waren nog onbekend).  

Zo weet ik van hem – hij was ook een handig lid bij de Harmo-

nie Arti et Amititié – dat hij bij repetities verscheen in zijn sme-

rige werktenue en dat hij met zijn brilletje de muzieknoten bijna 

niet meer kon bezien. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do liep aaneen, 

kruizen zag hij niet meer en daarom moest hij wel eens op ge-

voel handelen. Dan kwamen zijn muzikale talenten tevoorschijn 

en kon hij toch goed genoeg de juiste toon eruit wringen. Maar 

wat doe je als je het echt niet meer ziet; ik bedoel wanneer door 

de vettigheid van handen en kledij er geen stukje textiel aan je 

lichaam is dat enigszins gebruikt kan worden om je bril te poet-

sen? Daarop had de Sikot wat gevonden. Als hij ging zitten in 

de Harmoniezaal (op zijn vaste plaats) achter zijn muziekstan-

daard was het eerste wat hij deed: een beetje ongezien als ’t 

kon: zijn gulp los knopen (ritsluitingen kwamen pas later) en 

een slip van zijn hemd wat uittrekken (en met wat spierts) zijn 

kijkapparaat doorzichtig maken. Dat was zijn vaste gewoonte; 

de naaste omgeving wist dat en zagen al aankomen dat die 

plechtigheid ging gebeuren. Trouwens alleen bij repetities: bij 

optredens zal hij eerder van huis gegaan zijn (hij was ge-

trouwd!!). Let wel: hij was geen smeerpoets, maar hij zat altijd 

slecht in zijn tijd en dus royaal in smerigheid. 

Vieze varkens worden niet vet! 

i. Langs de Sikot, zoals geschreven, had Hein de Croon zich ge-

vestigd. Over deze middenstander is heel wat geschreven en dus 

verwijs ik daarnaar: zie Van den Herd, jaargang 11 no. 2. Daar-

in staat het keurig verwoord; ook dat hij enige tijd zijn beroep 

uitoefende in de voormalige Jodenkerk; ik meen in 1912. 

Bij beiden, de Sikot en de Croon denk ik aan “mijn” guld St. 

Sebastiaan: de Sikot Keizer en (veel later) Jos de Croon, klein-

zoon van H. de Croon: Hoofdman. Eer ik het vergeet: heeft met 

onze spiksplinternieuwe hoofdman ook te maken: BERT VAN 

NETTE? Ik weid er niet over uit; ik hoor het wel van de Kapel-

dijk. 
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j. Toevallig ontving ik een oud keervers en refrein; dit hoort thuis 

bij het Jodendom; het is een rijmpje en werd gezongen o.a. door 

de fam. Louwers onder leiding van hun zanglustige vrolijke 

moeder, n.l. Dina de Smid (v. Overbeek). 

Hier komt de tekst: 

 

Er waren eens 3 Joden 

Drie Joden, den, den, den 3x 

 

De eerste heet Abram 

A, A, Bram, bram, bram 2x 

A, A, Bram. 

 

De tweede heette Izaak 

i, i, Zaak, zaak, zaak 2x 

i, i, Zaak. 

 

De derde heette Jacob 

Ja a cob, cob, cob 2x 

Ja a cob. 

 

Waar zijn ze nu gebleven 

gebleven ven, ven, ven 3x 

 

Al op ’t Meulenheike 

Heike, ke, ke, ke 3x 

Heike 

 

Op het Meulenheike, dat is bekend, is de Begraafplaats van de 

Joden. 

Goed dat dit bewaard blijft. 

 

k. In de Bibliotheek van ons Oirschots Heem, is, zoals ik vernam 

een boekwerk, geschrift aanwezig, genaamd “Joods leven in 

Brabant”, redactie Joël Cahen en Anton van de Sande  
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(ISBN 90-72526-33-3, nugi 641). Uitgave van Stichting Regio-

naal Geschiedbeoefening, Het Noord-Brabants Genootschap. 

Nu valt mij een geheimzinnigheid in: er zou bestaan een Pin-

kes-standaardwerk van de Joden in Nederland. Veertien regels 

zouden besteed zijn aan Oirschot. Voor mij een raadsel. 

l. De Kristalnacht in Duitsland (een gerichte actie tegen Joden) 

was op 9 november 1938. 

m. Het 4
e
 Gebod van de 10 Geboden Gods luidt als volgt: 

Gedenk de sabbatdag dat gij heiligt, zes dagen zult gij arbeiden 

en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de 

Here uw god, dan zult gij geen werk doen. 

n. Om de Joodse jaartelling om te rekenen naar de onze moet men 

globaal 3760 jaar aftrekken. 

o. Joods bloed is een raskenmerk. 

p. Frans van Genechten was de laatste grafmaker van onze Joodse 

begraafplaats. 

q. Een letterlijke tekst van opdracht in verband met de Jodenver-

volging: 

Op 11 september 1940 geeft de Rijkscommissaris van het bezet-

te Nederlands Gebied en de Commissaris-Generaal van Bestuur 

en Justitie te voldoen aan de uitvoering van de 4
e
 verordening 

betreffende bijzondere maatregelingen op administra-

tief/rechtelijk gebied. In deze verordening wordt hem opgedra-

gen zo spoedig mogelijk een lijst samen te stellen van alle per-

sonen welke onder hem ressorteren die geheel of gedeeltelijk 

van Joodse bloede zijn of met een geheel of gedeeltelijk van 

Joodse bloede zijnde persoon getrouwd zijn. 

Keihard! 

r. Betreft “kleinigheidje” in de pers tijdens/vóór de oorlog. Het 

Nieuwsblad van het Zuiden is niet bang uitgevallen en schrijft 

het navolgende: 

Volgens Rost van Tonningen (erg pro-Duits!) beschermde de 

minister Joodse wantoestanden. Ook nu liet de Brabantse pers 

zich niet onbetuigd. Het Nieuwsblad geeft commentaar op 26 

maart 1938: ‘De gearresteerde directeur van de fabriek waar de 

schandelijke toestanden bestonden, is een Jood. Van de zijde 
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der antisemieten is hiervan gebruik gemaakt om een ware hetze 

tegen Joden te ontketenen. Wij kennen het liedje, wij kennen de 

wijs, maar we weigeren absoluut mee te zingen in het koor der 

Jodenhaters. Tot zover. 

P.S. Ik vroeg me af: heeft dit soms te maken met Leon Kalfuss? 

s. Over de oeroude geschiedenis van het Joodse volk: “Elephanti-

ne was een aangenaam multicultureel oord; het was een eilandje 

in de rivier de Nijl in het Zuiden van Egypte. Op die plek leidde 

zo’n 500 jaar voor Christus het volk van J.H.W.H. een bestaan 

van een verrukkelijke alledaagsheid. Zonder filosofische kwel-

lingen, zonder een dominante invloed van een schriftgeleerde, 

zonder grote angst voor een knorrige Almachtige, een aange-

naam oord derhalve”. 

t. Auschwitz is in ’t Pools Oswiecim en ligt bij Katowice. Tussen 

mei 1940 en januari 1945 werden daar méér dan één miljoen 

Joden vermoord (waaronder plm. 60.000 Nederlandse Joden). 

Ik denk dan altijd aan de jonge argeloze kiendjes! 

u. Vóór en tijdens de oorlog had men bij ons thuis kennis (geen 

familie) aan het gezin Henk van Driel te Terbregge. Dit is Hil-

gersberg-Rotterdam. Henk was caféhouder aldaar en tevens 

brugwachter over de Rotte. In de oorlog stuurden wij regelma-

tig een brood naar Henk en zijn vrouw. Dat was verpakt in een 

houten kistje met een deksel opgeschroefd (door mijn vader 

gemaakt). Het kwam altijd leeg terug. Wij hadden nogal brood-

bonnen over en ik denk dat weduwnaar Jan Kemps van de hei 

wel eens iets extra’s bakte; Jan kende Henk ook goed. Dat ver-

zenden was steeds méér te doen; na de oorlog wisten we pas 

waarvoor het brood bestemd was. Niet (allemaal) voor het gezin 

van Driel (Henk had veel sterke drank in zijn café gehamsterd 

en ruilde met de boeren in de streek), maar het bleek ook te zijn 

voor Joden (die geen levensmiddelen-bonnen kregen) en die 

zich feitelijk bij de Duitsers voor transport naar Duitsland 

moesten melden. Die Joden zaten in de brughoofden (aanzet tot 

de ophaalbrug) verborgen. Duitse (vracht-) wagens reden over 

hun hoofden dag en nacht. De Joden kwamen alleen ’s nachts – 

voorzichtig – even naar buiten om frisse lucht te happen. In die 
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“hoofden” zaten ook kleine raampjes en die hoofden waren van 

binnen hol. Henk was bij de ondergrondse (het verzet) en zorg-

de met zijn vrouw ook voor die Joden. Dat versturen stokte toen 

wij hier al bevrijd waren (in Oirschot 24 oktober 1944) en bo-

ven de Rivieren nog niet. Na oktober 1944 konden wij dus niets 

meer versturen. Henk en zijn familie zijn familie plus de Joden 

aldaar zijn de oorlog goed doorgekomen. Hoe het Henk op het 

laatst (hongerwinter) opgelost heeft weet ik niet meer. Henk 

had wel een erg goed ruilmiddel: snevel! 

v. Ik heb – ten slotte – enige cijfers gevonden van het aantal Joden 

die in Oirschot gewoond hebben in de loop der jaren. Het is een 

droge opsomming en wie die getallen verzameld heeft weet ik 

niet. Hier volgt het eenvoudige lijstje: 

1809 27 

 1840 30 

 1869 29 

 1899 10 

 1930 4 

Behalve dit heb ik verder een vaststaand jaar met het bijbeho-

rend getal ontdekt. Bij toeval. Feitelijk was het boek waar dit 

instond voor mij een bijzondere vondst. Ik wist eerst niet wat 

het betrof, maar toen ik verder in mijn geheugen dook bleek me 

dat ik ervan gehoord had. Langgeleden gehoord, meer niet. Het 

was voor mij een openbaring toen ik de vrij omvangrijke “Be-

schrijving van Stad en Meijerij van ’s Hertogenbosch” in han-

den hield. ’t Is geschreven – een geweldig karwei – rond 1825 

door A.C. Brock, koster van Sint-Oedenrode die leefde van 

1775 tot 1834. Een vriend van mij heeft het dikke exemplaar in 

bezit. Er worden in dit verband ook opgesomd de toenmalige 

schuttersgilden van Oirschot, een Gebedenhuisje en men 

spreekt over het aantal zielen in 1815, namelijk 5.116, waarvan 

5010 Katholieken, 78 Gereformeerden en 28 Joden. Een volk-

rijke Vlek schrijft Brock. De telling van 1817 omtrent het afge-

scheiden Best was 1.778 Katholieken en 2 Gereformeerden, to-

taal dus 1.780. Joden waren er in Best dus geen. 
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In Sint-Oedenrode is een straat genoemd naar A.C. Brock. Op 

het straatnaambord staat die naam en verder “Geschiedschrijver 

over Sint Oedenrode en omgeving rond 1820”. Over dat “gebe-

denhuisje” wil ik meer overnemen van de schrijver A.C. Brock, 

het is historisch gezien, erg boeiend. Wat staat er namelijk pre-

cies omtrent wat ik nu noem, de H. Eik. Ik neem het hieronder 

over. 

‘Omtrent een halve uur ten westen van de Kerk, en aan het ri-

viertje de Beerse, ter plaatse gemeenclyk genaamd het Beers-

veld, lag oudtyds een Kapel waarin Maria in haar Beeld met 

grooten toeloop plagt geëerd en bezogt te worden. Het droeg de 

Naam van Ons Lieve Vrouw ten heiligen Eik. Ofschoon deze 

Kapel al overlang gesloopt is, zoo blijft gestadig de oude devo-

tie daar nog voortduuren zelfs nog onder het bewind der Alge-

meene Staaten., in een van zooden opgerigt maar thans van 

hout opgebouwd oratorie of gebedenhuisjen, welke aldaar de 

gewezene standplaats der oude Kapel vervangd.’ 

Tot zover de oude tekst. 

De Joden vallen een beetje buiten beeld na deze interessante gege-

vens. Dat is niet mijn bedoeling. De probeer de Joodse sfeer, inslag 

te benadrukken. Het noemt zich het uitverkoren Volk en naast de 

bekende ellende heb ik hun diepgelovigheid een beetje aangeduid en 

hun pracht laten zien. Alleen al hun taalgebruik is groots cultureel 

erfgoed. 

 

Ik eindig nu zonder Kapsones, zonder Gijn. Ik ben niet Mesjokken 

of Schlemiel en ik houd niet van Sjacheren. 

Ik besluit nu puur Joods met de groet, 

 

“De Mazzel”!! 

 

Theo v.d. Loo, de Oude 

Oirschot 

    8 maart 2015 
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UIT HET DAGBOEK VAN MEVROUW ROELVINK-

NEFKENS (VERVOLG) 

 

22.9 Na een veiligen overtocht, waarbij zelfs een enkele maal een 

granaat over ons heen vliegt, komen we om ± 3 uur bij Kemps aan 

(nu Straten 18, red.), waar we hartelijk verwelkomd worden, ook 

door de fam. Smits en Tante Jaantje met haar 2 Zeeuwse évacués, 

die reeds vanaf Zondag hun bivac hier hebben opgeslagen. Met een 

groot hart,  goede wil en Brabantsche gastvrijheid is hier veel moge-

lijk, want ook Hertha (hun hond, red.) is met ons, als een trouwe 

geleider, meegegaan. Inderdaad is ’t hier veel rustiger. We hooren 

wel ’t schieten van allerlei geschut in allerlei richtingen, maar je 

krijgt een veiliger gevoel, nu je niet meer zóó dicht onder de vuurli-

nie zit. Maar ook hier wordt de rust gestoord. Om 7 uur komen een 

paar Duitschers kwartier maken voor 80 man, 40 paarden en 20 kar-

ren. Er is niet vanaf te komen. ’t Brengt weer een enorm extra werk 

mee: schuren moeten ontruimd worden en alles goed opgeborgen. 

Er blijven voorloopig 3 man, de anderen zullen nog komen. Om 10 

uur komen er 4 soldaten bij: zware baarden, zwarte gezichten en 

handen, doodvermoeid en zeker 2 gewond, een schot in de kuit. Met 

warm water en een noodverband is de man weer geholpen. Ze eten 

wat korsten brood en vertrekken weer. ’t Is afschuwelijk! Blijkbaar 

waren deze verdwaald, of knijpen ze eruit? Om 11 uur, na een ge-

zamenlijk avondgebed gaan we naar bed.  

23.9.Alhoewel we hier niet in een kelder moeten kruipen, blijkt het 

ook weer een zeer onrustige nacht te zijn. Op de eerste plaats de 

ongewone slaapplaatsen, wat bij de kinderen zeer goed merkbaar is. 

Dan om 2 uur komen de verwachte gasten. ’t Geeft veel lawaai, al 

heerscht er discipline. Orders zijn uitgevaardigd: stilte, omdat er 

kinderen zijn, niet rooken en geen water, dan alleen voor de paar-

den, wegens watergebrek, wat hier in de omgeving dan ook zeer 

nijpend is. Na 3 uur is ’t weer stil, doch om 5 uur weer een helsch 

lawaai van schieten, allemaal in de richting van ’t dorp. Wat moet er 

toch veel kapot zijn; ’t duurt ruim een uur lang. Als we opstaan, zien 

we volop Duitschers rond ’t huis; 45 hebben er geslapen, 4 paarden 

en 4 karren. Ze ruïneren in korte oogenblikken den geheelen hof. Ze 
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zijn als opgejaagd wild, want tegen 10 uur schijnt er een minder 

prettige tijding binnen te komen. Vliegensvlug moet alles ingepakt 

en ingespannen worden. Ze staan klaar voor vertrek, ook die in de 

verdere omgeving, maar ’t vertrek gaat toch niet door. En in ’t dorp 

blijven ze de toren beschieten en het Duitsche geschut, dat in de 

Boterwijk staat. Om 2 uur vertrekt Nellie naar ’t dorp. Dan om 5 uur 

verschijnen Engelse jagers boven ’t dorp. We hooren schieten en 

bommen vallen en even later zien we een zware rook tusschen de 

kerk en de molen. En dan komen zwermen vliegtuigen met zweef-

vliegtuigen over, zwermen en nog eens zwermen. Enkele worden 

blijkbaar niet ver geland. Wat moet dat toch gaan worden? De Duit-

schers komen hier helemaal ingesloten. Nellie komt gelukkig goed 

uit ’t dorp terug, maar brengt slechte en goede berichten mee. De 

slechte zijn, dat er op ’t sportpark naast ons huis een kanon opge-

steld wordt en de bediening ervan met de commandant in de stal van 

ons huis wordt ingekwartierd. ’t Is niet fraai. Ik geef nog maar wei-

nig  kans dat we er enigszins behoorlijk afkomen op deze manier. 

Frans blijft nog steeds thuis, doch kleedt zich niet meer uit en blijft 

voortaan in de kelder slapen. Met het eten behelpt hij zich en schar-

relt hier en daar wat in de buurt met Arie samen op. Wat ’n leven, 

wat ’n chaos! ’n Goed bericht is, dat de Engelschen geprobeerd 

hebben bij de Bast met bootjes over ’t kanaal te komen, wat jammer 

genoeg mislukt is. Intusschen wordt onze toren nog steeds bescho-

ten, hij begeeft het nog niet. Juist voor Vriens zijn  huis is door een 

Engelse jager een Duitsche munitieauto in brand geschoten. Alleen 

de Duitschers zijn erbij verongelukt; bij Vriens veel huisschade, zij 

waren in de kelder. Wij zagen het van Kemps uit gebeuren; wisten 

natuurlijk niet, wat er geraakt was, maar zagen zware rookwolken 

opstijgen. Eenige zijn er in de schuilkelder geweest. Verdere berich-

ten ontbreken totaal; wij weten van geen andere oorlog af. Maar ’t is 

hier verschrikkelijk genoeg. ’t Ergste is, dat er af en toe een ver-

dwaald projectiel in de Piekenhoek terecht komt. Daar bevinden 

zich zeer veel Bestsche geëvacueerden op de boerderijen, bij eenige 

van 80-150 toe. ‘t Heeft reeds verschillende slachtoffers gevraagd (4 

dood) en ook zwaar en licht gewonden. De toestand is daar ver-

schrikkelijk. Veel honger en dorst, veel kinderen ziek; vrouwen die 
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bevallen moeten en niets meer bezitten; vrouwen juist bevallen, die 

alweer rondtobben. En in den avond begint het nog te regenen ook. 

Hoe moet dat in die volgepropte lekkende schuren? En dat duurt nu 

al bijna een week! O.L.H. geef toch uitkomst a.u.b.!  Tegen 7 uur ’s 

avonds rijdt er op ‘ons’ erf  een volle munitiewagen binnen. De 

schrik bevangt ons, we praten met de menschen, maar ’t helpt niets: 

hij blijft! We krijgen juist een verhaal, dat er bij Mieke v.Krieken in 

Spoordonk naast het huis ook een munitiewagen stond. Deze werd 

door een toevallig overvliegende granaat precies getroffen. Van ’t 

huis is niet veel meer over, maar ze leven gelukkig nog. Dan wordt 

‘s avonds de zeug van Kees Roefs gevorderd en meteen geslacht. 

Hij krijgt wel uitbetaald en na lang bedelen ook een stukje vleesch. 

Je hebt niets en niets te zeggen. Ze staan direct klaar met het ge-

weer; ’t is een ware terreur. En zij voelen ook heel goed, dat zij onze 

vijand zijn. We gaan laat naar bed. 

24.9 In de kapel van de Paters zijn er vier H.Missen, echter zonder 

verplichting om mee te hooren, maar wij gaan allemaal. Behalve een 

artillerie-duel dicht bij Oirschot is ‘t ’s nachts tamelijk rustig ge-

weest. Op weg naar de H.Mis hooren we de granaten over de spoor-

lijn gieren en inslaan. In beide dorpen is ’t vrij rustig en men weet 

verder weinig nieuws. Onder de H.Mis hooren we in Oirschot een 

geweldig duel tusschen twee stukken geschut. We hooren van ’t een 

zoowel als van ’t ander afschieten, gieren en inslaan. Ze kunnen 

elkaar niet kapot maken  en geven ’t niet op. Toch wordt het na lan-

gen tijd weer minder en dan rustig. Wat een tegenstelling! In de ka-

pel alles zoo vredig, geheel gericht op Boven en daarbuiten is alles 

er op ingericht om zooveel mogelijk dood en ongeluk te brengen. 

Ikzelf biecht en communiceer en vraag dringend om uitkomst. In-

dien mogelijk zal er een Pater naar ’t dorp gaan om aan onze buurt 

zijn geestelijken hulp aan te bieden. ’t Is anders weer Oirschot ker-

mis. Dank zij de aanwezigheid van de fam. Smits merken we er in 

huis nog wel iets van. ‘s Middags gaat Nellie weer naar ‘t dorp. In-

tusschen wordt er wat verder van Oirschot af hard gevochten en 

krijgt ook de toren weer wat treffers. Op sommige oogenblikken is 

’t geschut niet van de lucht af. Onze munitiewagen wordt wat dieper 

weg in de boogaard gezet, wat minder dicht bij huis gelukkig. Maar 
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dan vertellen menschen, die van richting Heerebeek komen, dat er 

nog veel meer menschen en paardenmateriaal wordt ingekwartierd! 

’t Komt uit Boxtel en Oisterwijk. En vanuit ’t dorp hooren we, dat 

de Engelschen verder langs ’t kanaal naar Tilburg gaan, ze zijn on-

geveer in Diessen. We beginnen de plannen wat te doorzien.  Men 

zal de Duitschers hier volkomen insluiten!! En wat zullen die doen? 

Doorvechten tot de laatste man en ten koste van een opeengehoopte 

massa vluchtelingen, of zich overgeven? En hoe moet die massa hier 

gevoed worden? Lieve Vrouwke, laat ons niet in de steek! Nellie 

komt weer gezond terug met veel bagage nog uit het huis. Frans 

maakt het gelukkig goed met zijn inkwartiering. ‘t Kanon heeft nog 

niet geschoten; de commandant is zelfs bang, dat iemand te weten 

komt dat er daar een staat opgesteld! Toen ze langs Van der Vleuten 

op de Bestscheweg kwam, sloeg juist achter dat huis een granaat in. 

In ’t dorp is al heel veel stuk, er wonen nog maar weinig menschen, 

en deze zitten dag en nacht in de kelder. Tegen den avond komt een 

van de soldaten triomphantelijk binnen met een verlaten Duitsche 

auto. Direct wordt de auto onherkenbaar gemaakt. Een uurtje later 

komt een S.S.-Dokter zijn wagen zoeken en vindt deze achter het 

huis! ’t Spant er even geweldig, doch de dokter komt er niet achter, 

wie zijn wagen meenam. We gaan vanavond wat bijtijds naar bed. 

25.9 Vannacht zijn enkele granaten over ons heen gegaan, ik kon 

niet meer uitmaken van en naar welke richting ’t kwam en gaat. 

Maar ze slaan niet dichtbij in, dus ik blijf liggen. Al vroeg krijgen 

we een bericht uit ’t dorp, dat het daar vannacht ontzettend geweest 

is, maar bij Frans is alles toch nog goed. Van den oorlog krijgen we 

geen hoogte meer. Volgens mij houdt de Engelschman met zijn ge-

schut de Duitscher hier vast, maar is niet van plan Best en Oirschot 

te nemen. 

Vandaag is ’t weer zeer slecht, zware regenbuien af en toe. Maar 

wanneer ’t even droog is, dan schieten de vliegtuigen, vooral jagers, 

vooral laag, zelfs zeer laag door de lucht. Ze verkennen hier de ge-

heele omgeving. Oppassen dus, want ze zien drommels goed, dat er 

hier ook Duitschers met wagens en paarden zijn. Hoe zou ’t met 

onze eigen paarden zijn? Ik weet er niets meer van en ’t gaat aan 

mijn hart. Maar je krijgt het gevoel steeds meer, dat alles minder 
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waarde krijgt, als je maar de hoofden bij elkaar kunt houden. En dat 

zal nu ook grote zorg gaan worden, want wat zal er gebeuren, wan-

neer de vliegmachines gaan beginnen? In ’t dorp hooren we nog 

steeds de granaten inslaan. Dan komt om 4 uur ’t bericht, dat het 

dorp op zich geheel ontruimt moet worden, binnen de 5 minuten. 

Frans blijft nog. Maar we zien de menschen weer sleepende langs-

komen, bijna nergens is meer plaats. Ze zien er ontdaan uit, ook al 

van de vele slapeloze nachten, die deze menschen in hun kelders 

doorbrachten. En ook worden even verder de écvacués er weer uit-

gestuurd, omdat er Duitschers worden ingekwartierd! Een boerderij 

van Der Kinderen moet geheel ontruimd worden, de een zegt voor 

lazaret, de ander vanwege de munitie. Maar ’t is weer vreeselijk, 

vreeselijk. Hoe zal ’t voor ons nog afloopen? Nellie is niet meer 

naar ’t dorp geweest.  

26.9 Een nacht zoals we er al vele doormaakten. Tusschen de ont-

ploffingen door wordt er toch nog wat geslapen. ’t Regent ver-

schrikkelijk, maar ’t hindert de verkenners in de lucht weinig, dan 

vliegen ze maar wat lager. Gelukkig, dat er hier nog niets mee ge-

beurd is. Af en toe zien we ze toch duiken en hooren we ze schieten. 

We zijn toch weer vol vertrouwen op O.L.Vrouw. Frans laat de 

Broeder van ’t klooster de beste wenschen met een stuk rundvlees 

brengen. Hij vertelt, dat er 3 granaten op ’t Sportpark ontploft zijn, 

en weer wat schade in huis is aangericht. ’t Zal toch wel een gerust-

stelling voor Frans zijn, dat hij zijn vrouw en kinderen zóó dicht bij 

weet! De Duitschers hebben blijkbaar feest, er moet volop appeltaart 

en cake gebakken worden en er zijn kisten en kisten druiven aange-

komen. Iedere afdeeling krijgt nog een flesch snaps en een kistje 

sigaren. Later vertellen ze, dat dit alles voor de soldaten aan ´t front 

is. Ik vraag me af, waar nu eigenlijk het front is? ’t Heete gevecht 

hooren we in de buurt van Tilburg. In Best vechten af en toe mis-

schien enkele patrouilles, die echter nog steeds niet verder komen 

dan de Bestsche overweg. En in Oirschot is het meest artilleriege-

schut heen en weer. Nellie gaat ‘s middags weer naar Frans. Als ik 

de kinderen maar over durfde laten, dan ging ik zelf eens naar hem 

toe. Maar ik vind de verantwoordelijkheid te groot, om die op een 

ander te schuiven. Tegen 5 uur hooren we ineens een vreeselijk ge-
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gier en ’t inslaan van een granaat. Ik voel de druk en zie ’t stof; ’t is 

dus verbazend dichtbij. Terwijl ik bij de kinderen op de kamer ben, 

zie ik aan ’t stof waar hij is ingeslagen, vlak bij huis in den akker. Ik 

neem 2 kinderen mee naar de kelder.  De andere twee zaten al juist 

in de schuilkelder vanwege ’t zeer lage en heftige vliegen. ’t Blijft 

een kwartier rustig, waarin iedereen weer aan zijn bezigheden is 

gegaan, ook de pukken zijn op hun gewone plaats. Dan hooren we 

weer gegier en inslaan nog erger, nog dichterbij. Ik haal de kinderen 

weer allemaal bij elkaar en vlucht naar de kelder. En terwijl ik nog 

in de kelder ben met de kinderen uitgezonderd Han, die mij ontgaan 

is, komt er weer een granaat gieren en inslaan, zóó hard als de vori-

ge, die is weer dichtbij. Enkele seconden later komen er enkele, ook 

Han, bleek en ontdaan de kelder ingehold. Ze gingen kijken naar de 

reeds gevallen granaten, en waren halverwege, toen de derde in-

sloeg, n.l. ook in den hof juist op de plaats van de tweede. Takken, 

van de boomen gerukt, wijzen goed de plaats en de 3 soldaten, die er 

vlakbij stonden, hebben ondanks hun snelle platliggen niet kunnen 

voorkomen dat zij alle drie zeer lichte verwondingen, maar vrij flin-

ke kleerscheuren kregen. Volgens de soldaten zijn het Tommys gra-

naten, maar enkele, waaronder ikzelf ook, zijn van meening dat het 

van ’n Duitsch geschut is, dat van morgen verderop moest worden 

ingegraven en dat nu geprobeerd is. Temeer daar even later vreemde 

soldaten en officieren binnenkomen met kaarten. Er wordt gespro-

ken en gewezen en zij vertrekken weer. Niettemin zijn wij er geluk-

kig heelhuids afgekomen; enkele kleine scherfjes gingen door en 

langs de in de nabijheid liggende wasch. Dank U, Lieve Heer! Te-

gen dat we naar bed gaan meen ik ver weg ’t gerammel van tanks te 

hooren. In ieder geval is er ’n oorverdoovend artillerie-duel boven 

Oirschot aan den gang. Anderen zijn van meening, dat dit getrappel 

is van paarden met wagens! ’t Verschil is nogal groot. Toch moet ik 

de mijne prijsgeven, want na eenigen tijd komen er inderdaad paar-

den met wagens langs den weg. En ook duidelijk hoor ik, dat het 

geschut dat in het dorp inslaat, afgeschoten wordt over ’t kanaal. 

Wordt zóó mijn verbeelding door den toestand beïnvloed? Ik moet 

op mezelf passen. We gaan naar bed onder ’t inslaan van granaten in 

’t dorp. Enkelen blijven nog wat op, doch tenslotte verdwijnen allen. 
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27.9 Ik lig met Nellie en de kinderen aan de mooiste kant van ’t 

huis, doch ook aan de meest kwetsbare en daarom bepraat ik, welke 

hulp in geval van nood geboden kan worden. Maar dat we er van-

nacht opnieuw goed van af zijn gekoomen, is niet tegen te spreken. 

Voortdurend sloegen de granaten in, 3 maal zeer dicht in de nabij-

heid. Ik ben niet op geweest, hoewel zeer op mijn qui-vive om bij ’t 

eerste onheil te kunnen handelen. Men is hier van meening, dat het 

onverantwoordelijk is geweest, dat we op bed gebleven zijn. ’t Is 

angstig geweest inderdaad, hoewel bidden en nog eens bidden veel 

rust gaf. Maar vermindert het gevaar, wanneer ik met 4 slapende 

kinderen opblijf?  Zoolang ’t bij de dicht bij ons liggende Duitschers 

nog geen alarm is, maak ik met de kinderen nog geen paniekstem-

ming. ’t Is daarom niet uitgesloten, dat ik misschien ooit te laat kom, 

maar bidden geeft vertrouwen en dan zal ik ’t beschouwen als 

O.L.Heer’s wil. Bespaar me dan zelfverwijten, Lieve Heer. We ver-

nemen al gauw, dat het deze nacht in ’t dorp ontzettend is geweest 

en er opnieuw heel veel beschadigd is. Frans liet goede berichten 

overbrengen. De telefooncentrale bij ’t postkantoor is door de Duit-

schers opgeblazen. Bij Mar. Scheepens op de Bestscheweg is voor ’t 

huis weer ’n munitieauto in brand geschoten, gelukkig zonder ver-

dere ongelukken. In Best, d.w.z. onder de geëvacueerden op de Pie-

kenhoek, zijn weer 4 slachtoffers van een inslaande granaat: 1 

vrouw en 3 kinderen. En van ’t front vernemen we, dat de Engel-

schen bij Millingen over de Duitsche grens gegaan zijn, dat het En-

gelsche hoofdleger bij Reusel en Arendonk is. We geven ons zelf 

dus nog weinig bevrijdingskansen. Intusschen vliegen weer massa’s 

verkenners heen en weer. ’t Vliegveld bij Eindhoven zou weer in 

gebruik zijn  genomen, door de geheele bevolking is dat in 3 dagen 

tijd klaargemaakt. Af en toe horen we artilleriegeschut. De soldaten 

bij ons repareeren en probeeren een mitrailleur onder geweldig veel 

lawaai. De kinderen wennen al heel goed aan de knallen en blijven 

rustig. ’t Is voor Moeder Kemps wel eens een puzzle om 22 honge-

rige monden en magen te vullen. Maar we hebben ’t best onder haar 

vleugels. ’s Middags komt Frans bij ons kijken. Wij zijn blij elkaar 

en de kinderen weer te zien. Hij geeft ons moed met te zeggen, dat 

het zoo nog wel een maand kan blijven ! Maar nieuws heeft hij ook 
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niet. In ieder geval schijnt onder de troep, die op ’t Sportpark en in 

huis is, discipline en orde te zijn. Tot nu toe vermist hij nog niets. 

Na enkel uurtjes gaat hij weer; ’t was een zeer welkome afwisseling. 

’t Is bijna geen oorlog meer!! Schieten hooren we alleen nog maar 

veraf in de richting Boxtel en Tilburg. Alleen de vliegtuigen getui-

gen nog van groote activiteit. ’s Avonds meenen enkelen, dat er 

tanks over de weg Best-Boxtel rijden. Als ik ga luisteren, hooren we 

niets meer. 

28.9 Vannacht is ’t zóó stil geweest als in geen weken. Ik heb geen 

enkele ontploffing gehoord. In de verte moet wel mitrailleurgeschut 

geweest zijn. Maar we zijn juist op, of in de richting Boxtel-

Liempde begint een geweldig artillerie-duel, gesteund van vliegtui-

gen. Later vernemen we, dat er nu in Olland gevochten wordt. ’t 

Gaat hard. Om 11 uur ga ik een paard met longontsteking inspuiten. 

Op de terugweg bemerken we aan drie kanten vuren! Er wordt ge-

vuurd over Oirschot heen in de richting Boxtel. Dan vallen er grana-

ten in de Notel; blijkbaar wordt de weg onder vuur gehouden.  En ’t 

derde vuren is onder Liempde. We hooren de granaten langs ons 

gieren en gooien ons plat op de grond. ’t Gaat langs ons heen, nog 

op flinken afstand. Tevens wordt er in die richting door enkele ja-

gers iets onder schot genomen. We zien ze achter elkaar duiken, 

schieten en stijgen; ze blijven cirkelen en herhalen hun vuren, totdat 

we een zware, zwarte rookwolk zien opstijgen. Dan vliegen ze terug 

en wij gaan ook naar huis. Intusschen zijn er berichten binnen, dat 

Schijndel vrij is, maar plat geschoten is. Rooij is ook vrij en verder 

een lijn die van Eindhoven over Rooij-Grave naar Nijmegen loopt. 

Op de weg onder Oirschot is opnieuw een auto in de lucht gespron-

gen. De boosdoener schijnt de Tommy te zijn. Hij zou ’s nachts over 

‘t kanaal komen om op de weg landmijnen te leggen. ’t Kanaal zou 

bijna droog zijn, in ieder geval doorwaadbaar. Hoewel ’t mij wat 

phantastisch klinkt, laat ik het maar zoo. Moeder Kemps is nog niet 

in orde: hartkloppingen. Onze paarden maken het gelukkig nog 

goed. In Best zouden reeds 23 burger slachtoffers zijn. In Oirschot 

nog steeds één, hoewel de gevallen met scherfwonden steeds grooter 

worden. Vanmiddag is er weer grondvuur in de Notel, het kost 3 

slachtoffers aan gewonden. In aansluiting hierop wordt de toren 
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weer onder vuur genomen. We kunnen ’t van ‘t Huufke af zien. 

Groote stof- en rookwolken komen er uit en we zien de granaten 

midden in de toren ontploffen. Maar nog steeds  staat hij er.  

In de richting Liempde is nog voortdurend vuren. Dan komen tegen 

6 uur opnieuw geallieerden bij ons aan. De spoorbaan moet binnen 

de 3 km ontruimd zijn. Nogmaals moeten deze menschen een ander 

onderdak zoeken. En wanneer is ’t einde daar? We beginnen weer 

hoop te krijgen, als tegen den avond eenige paarden en wagens gaan 

vertrekken. Maar de Duitsers vertellen zelf, dat ze naar een andere 

Dienststelle in Tilburg en Dordrecht overgaan, waar ze met minder 

materiaal zitten. Dus nog steeds is er ’n commando en ’t is ook geen 

op zichzelf opereerende troep, die hier bezig is. Weg onze hoop!  

 

Bewerkt door Hanneke v.d. Bogaart-Vugts 

 

 

 

MUSEUMSCHATTEN 
 

Bij onze rondwandeling door het museum komen we uit bij de 

herfst. Het wordt weer een drukke tijd om de wintervoorraad aan te 

vullen. 

In de zomer zijn er al veel groenten ingemaakt en de kelder begint 

aardig vol te raken met kersen,boontjes, peultjes en de Keulse potten 

met snijbonen zijn gevuld. De appels en pruimen moeten geplukt 

worden. Van de appels wordt appelmoes gemaakt en een gedeelte 

wordt gedroogd. Voor het drogen worden de appels geschild en in 

schijfjes gesneden daarna op een fijn gaas gelegd of aan een touwtje 

rijgen en aan de lucht drogen. 

De aardappels moesten voor Oirschot kermis uit de grond zijn en de 

kinderen werden meestal ingeschakeld om de aardappels te rapen als 

ze met de riek waren uitgestoken. 

Maar het grote werk was toch wel de huisslacht, en hierbij bedoel ik 

het slachten van het varken dat eerst met veel liefde, met alle resten 

die uit de keuken kwamen en gekookte schillen aangevuld met meel, 

vetgemest werd. 
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De slachter had een drukke tijd en je moest hem royaal van te voren 

bespreken, en het beste was dat je als eerste aan de beurt was, want 

op ieder adres werd een borreltje geschonken om het slachten van 

het varken te vieren en het excuus was dat anders het vlees niet goed 

zou blijven. Als hij dan op de afgesproken tijd kwam was er al een 

flinke hoeveelheid water gekookt in de wasketel en stond de ladder 

klaar waar het varken later in volle glorie op uitgestald hing. 

Er was natuurlijk ook al voldoende personeel geregeld voor deze 

bijzondere dag, en ik kan me 

niet herinneren dat wij als kind 

emotioneel betrokken waren bij 

het feit dat ons varken, wat we 

toch op zagen groeien, nu ge-

slacht werd. Er kwam gewoon 

weer een ander varken en zo 

ging de cyclus door. 

In de keuken was het een druk-

te van je welste. Grote kook-

potten stonden klaar om zult, 

balkenbrij en bloedworst te 

maken. Vlees werd gemalen en 

gemengd voor worst en gehakt. 

Het vet werd gesmolten tot 

kaantjes. De hammen en het 

spek werden gezouten, de wor-

sten gedroogd en de mooiste 

stukken vlees werden gebraden 

en in weckglazen gesteriliseerd, de karbonade aten wij zelf op maar 

de pastoor of burgemeester konden ook wel een lekker stukje vlees 

waarderen. De hersenen werden als specialiteit gebakken en de 

blaas werd opgeblazen en gedroogd om later een rommelpot van te 

maken.  

Er ging niets verloren want zelfs de haren konden nog gebruikt wor-

den voor borstels en kwasten. 
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Maar we gaan verder in de herfsthoek en we zien de gootsteen, een 

eenvoudige betonnen bak zoals die dikwijls in de goot, een kleine 

aanbouw aan de woonkeuken, geplaatst was. Water kregen we uit de 

pomp die was aangesloten op de waterput. 

 

Op het aanrecht zien we ook een petroleumstel waarop vooral in de 

zomer gekookt werd. Het voordeel van een petroleumstel is dat je 

alle ingrediënten voor de beroemde sudderlapjes ( die nu plotseling 

oma’s sudderlapjes heten) samen in de pan doet en uren kunt laten 

sudderen, en je kunt al vlug genieten van de lekkere geur die lang-

zaam door het huis trekt. Ook voor bouillon trekken is het ideaal 

want de warmte komt niet hoger dan tachtig graden. Maar ook de 

hooikist werd gebruikt om stoofpotten en erwtensoep langzaam te 

laten garen. Het voordeel van een hooikist is dat je er geen omkijken 

naar hebt en het eten kan niet aanbranden.  

Ook staat er een antieke broodsnijmachine van hout en gietijzer, 

deze was vooral geschikt om het harde roggebrood te snijden.  

Natuurlijk mag in de keuken ook het wandrek met daarop bakvor-

men en aardewerk kommen niet ontbreken.  
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Naast de keukenhoek is er plaats 

voor de houten wasmachine met 

wringer. De wasmachine werd elek-

trisch aangedreven maar om de 

wringer te draaien werd de hulp van 

de kinderen ingeschakeld. 

Het was al een hele vooruitgang te-

genover het wassen op het wasbord.  

Er zullen zeker nog wel mensen zijn 

die zich het werk kunnen herinneren 

dat zo’n wasdag met zich meebracht. 

Eerst de witte was koken in de grote 

wasketel daarna wassen op het was-

bord of in machine en dan nog ver-

schillende keren spoelen met in het 

laatste spoelwater blauwsel om de 

witte was helder te laten lijken. Het spoelen was vooral in de winter 

een aanslag op de handen, eerst de was uit het warme water, en 

daarna spoelen met koud water, maar ook de ruimte waar gewassen 

werd was meestal niet verwarmd. Veel huisvrouwen hadden dan 

ook last van winterhanden en wintervoeten. 

 

Het enige voordeel was dat ondanks de grote gezinnen toch meestal 

maar een keer in de week gewassen werd, terwijl nu in kleine gezin-

nen iedere dag de machine draait. Dus ik denk dat we wat tijd be-

treft niets zijn opgeschoten met alle apparatuur. 

 

Maar mocht u tijd over hebben kom dan naar ons museum en geniet 

van de nostalgie en haal mooie herinneringen op aan de “goede” 

oude tijd. 

 

Nelly van Kessel.  



44________________________________________________________________ 

DE KANUNNIKEN VAN OIRSCHOT (6) 

 

9. heer Ancelmus/Anselmus/Ansem  de/van Baest/Bast 

 

Op 12 september 1383 komt voor het eerst de naam van heer An-

celmus de Baest in de Bossche protocollen voor. Willelmus Sciet 

koopt dan een stuk land genaamd Neder Rullen in Best van Wolthe-

rus de Audenhoeven. Mogelijk is deze Woltherus een tussen-

persoon, want de betaling van 47½(?) Brabant nobel moet aan hem 

ten behoeve van heer Ancelmus gedaan worden.
1
  

Achter de naam van heer Ancelmus staat niet het gebruikelijke 

‘priester’. Het staat dus niet voor zeker vast, dat dit de kanunnik en 

latere deken van het kapittel van Oirschot betreft. Een jaar is dat 

meer waarschijnlijk, want dan gaat het al wel om een priester. 

Emondus de Zoelen verkocht toen aan heer de Baest priester t.b.v. 

Johannes, natuurlijke zoon van heer Johannes de Spulle investitus 

Gestel nabij Oisterwijk een erfpacht van 4 mud rogge, maat van 

Oirschot,  met lichtmis in Oirschot te leveren, uit een erfpacht van 

20 mud rogge. Deze rogge moet Walterus de Audehoven met licht-

mis in Oirschot aan Emondus afleveren.
2
     

In dat jaar deed heer Ancelmus nog meer transacties van pachten:    

Hij kocht eerst van de drie kinderen van Boudewinus genaamd Kijst 

de Eijndoven een erfpacht van 3½ mud rogge, Bossche maat en in 

’s-Hertogenbosch te leveren ten behoeve van Willelmus Godefridus 

Bijerken de Zeelst. Vervolgens droegen deze kinderen, Henricus, 

Johannes en Luijtgardis aan hun moeder Hilla voor de duur van haar 

leven driekwart deel van de goederen over, die hun vader in Oir-

schot, ter plaatse genoemd Herzel, had. Uit dit deel moest zij een 

erfpacht van 3½ mud rogge via heer Ancelmus de Baest betalen aan 

Willelmus Godefridus Bijerken de Zeelst.
3
 

 

In ieder geval is het in 1387 hoogst waarschijnlijk dat de dan ge-

noemde ‘heer Ancelmus de Baest’ wel dezelfde is als de kanunnik 

en latere deken.  

Dan verkoopt Franco de Baest 2 bunder beemd in Vaerlaer, gelegen 

tussen het erfgoed genaamd Loebroek, een plaats genoemd de 
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Nieuwe Aa Leije en het bezit van Franco (is in Spoordonk). Waar-

schijnlijk is Franco mede gezien zijn naam een familielid
4
 want de 

betaling van 32 franken moest met vastenavond aan heer Ancelmus 

voldaan worden.
5
  

Bovendien vindt er in dat jaar een grote verschuiving in gronden 

plaats, waarbij heer Ancelmus betrokken is.  

Jacobus zoon van Jacobus de Baest koopt dan eerst van Willelmus 

Bijerken soen de Zeelst een perceel van 14 ½ bunder beemd om dat 

vervolgens in kleinere percelen te gaan verkopen aan verschillende 

gegadigden. De betalingen daarvan moesten allemaal gedaan wor-

den aan heer Ancelmus, te voldoen op ‘aanstaande’ feestdag van 

St.Gertrudis (van Nijvel op 2 februari of Gertrudis de Grote op 16 

november?).  Het stuk grond ligt aan het Wippenhout in Spoordonk, 

‘tussen Willelmus de Audenhoven en Walterus zoon van Willelmus 

genoemd Corten de Spoerdonc enerzijds en Ghibo de Peelt en zijn 

kinderen anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met 

het andere einde aan de plaats genoemd Langdonk. Op de grond  

berust een erfcijnzen van 40 schelling per bunder, te betalen in Oir-

schot, aan de heer Johannes de Berlaer heer van Helmond en van 

Keerberch.
6
 

De kopers zijn allen eigenaar van een belendend perceel van dit stuk 

of van de nieuwe koper, dus buren van elkaar.  

Hoewel 14 ½ bunder beemd is aangekocht, worden 15 bunder door-

verkocht:  

Heer Ancelmus kocht zelf 2 bunder beemd ten behoeve van Aleijdis 

Petrus van der Kijevits Hoeven. Percelen van 2 bunder werden ver-

der gekocht door 

- Nijcholaus die Wit 

- Henricus van der Cameren de Ghestel prope Oesterwijc 

- Gerardus Maes 

- Henricus genoemd Wouters 

- Willelmus Sceijnckel 

- Walterus genoemd Wouters soen 

Henricus van der Cameren kocht nog een perceel van 1 bunder. 

Hiervoor wordt geen koopsom genoemd, wel dat hij 20 schelling 

cijns aan de heer van Helmond verschuldigd is. 
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Alleen Nijcholaus die Wit moest  27 Holland gulden van 17 Vlaam-

se plakken per gulden betalen, de andere kopers allemaal het dubbe-

le, t.w. 54 Holland gulden van 17 Vlaamse plakken per gulden. Op 

al deze percelen rustte een erfcijns van 4 pond aan de heer van Hel-

mond.
7
 

Petrus de Baest gaf in 1388 een stuk grond in Gunterslaar uit. Hier-

op had heer Ancelmus de Baest recht van vernadering, maar hij zag 

daarvan af.
8
 Recht van vernadering wil zeggen dat hij als meest 

naaste verwant het recht had om tegen de prijs van de laatste bieder 

de koop te bemachtigen.  

 

Johannes de Audenhoven droeg in 1389 een beemd over aan heer 

Ancelmus de Baest t.b.v. een kind van wijlen Franco de Baest gele-

gen in de beemden van het Wippenhout, ter plaatse genoemd Heijn 

Papen Broec, tussen een dijk behorend aan voornoemde Johannes de 

Audenhoven enerzijds en Jacobus zoon van Jacobus de Baest ander-

zijds.
9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het Wippenhout (de Wippenhouden) of de Wippenhoutse Velden 

 was een gebied ten noorden van de huidige Aa en loopt door tot in  

Oisterwijk. Als aangrenzend worden o.a.genoemd: De Vloet en  

Bantsfoert/Balsvoort en in Oisterwijk: de gemeine bunder,  

’t Loosche Broek, de Locht en Catersche Broek.  
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Van 1401 tot 1416 was heer Anselmus deken van het kapittel en 

investiet van de parochie St. Petrus.
10

  In de hoedanigheid van deken 

ontvangt heer Anselmus genoemd de Baest, priester/deken, voor de 

schepenen van ’s-Hertogenbosch  van Jacobus Croy, kanunnik van 

Luik en Godefridus genoemd de Merevenne  t.b.v. deken en kapittel 

van Oirschot een erfcijns uit een stenen huis en erf aan de Vismarkt 

in ’s-Hertogenbosch en uit een hoeve geheten ‘t Goet tot Beirgulen 

in de ‘pastoria’ (parochie) van Vlierden.
11

  

 

Volgens de eerder genoemde stamboom zou Hr.Ansem van Baest 

vier kinderen verwekt hebben:  

Heer Mathijs van Baest (1365-1440), 

Jacob hr. Ansem van Baest (1370-1430), 

Heer Jan van Baest (1390-1465), 

 

 

10. Jacob Bamelroij  

 

Hij werd op 17 februari 1530 kanunnik in ’s-Hertogenbosch, waar 

hij niet resideerde, maar in 1568 nog wel zijn prebende bezat. Hij 

was cantor bij keizer Karel V.  

Op 8 februari 1548 werd hij volgens Schutjes benoemd tot deken in 

Oirschot. (Schutjes V 366). Hij heeft gestudeerd en wordt meester 

genoemd.
12

 

 

 

11. Daniël van Berse.  

 

Vanuit het jaargetijdenboek van het kapittel is van enkel van hem 

bekend, dat hij vóór 1400 hier kanunnik was.
13

  

 

 

 

Hanneke v.d. Bogaart-Vugts, hbogaartvugts@zonnet.nl 

 

Wordt vervolgd. 
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1
 Bossche Protocol 1177 mf2 E 12 fol. 72 

2
 BP 1177 mf5 C 14 fol. 144 

3
 BP 1177 mf5 A 05 fol. 126 

4
 Als vader van Anselmus wordt genoemd Jacob Francken van Baest en als groot-

vader Franco De Pomerio van Baest. Zie www.genealogieonline.nl/stamboom-

goossens-van-der-heijden/1129.php) 
5
 BP 1177 mf10 B 04 fol. 363  

6
 Onduidelijk is mij, waarom de heer van Helmond bezittingen in Spoordonk had. 

Voor een antwoord op deze vraag houd ik me aanbevolen.   
7
 BP 1178 mf2 A 08 fol. 44 

8
 BP 1178 mf2 A 08 fol. 44 v. 

9
 BP 1178 mf7 B 05 fol. 223v 

10
 deze functie van ‘deken’ is niet hetzelfde als de huidige: de deken werd destijds 

gekozen door en voor het kapittel, investiet heette een pastoor, aangesteld door de 

eigenaar van de kerk (b.v. de heer of de abdij) met toestemming van de bisschop. 

Het benoemingsrecht heet in dat geval ‘de investituur’. 
11

 Sanders I p. 144 nrs. 200 en 202  
12

 Visschedijk p.42 
13

 idem 

 

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/1129.php
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/1129.php

