
________________________________________________________________1 

Van Den Herd 
tijdschrift 

 

van 

 

 HEEMKUNDEKRING DE HEERLIJKHEID OIRSCHOT 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jaargang 23 - nummer 1 - februari 2016 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

Redactie: Maria van Deutekom Noyenstraat 12 

  tel. 06 33802883 

  m.van.deutekom@kpnplanet.nl 

 

 

 John Putmans Dekanijstraat 3 

  tel. 06 46740769 

  john_putmans@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. 

ISSN 1387 - 2060 
  



2________________________________________________________________ 

  



________________________________________________________________3 

INHOUD 

 

VAN DE REDACTIE 4 

 

VAN DORPSBODE TOT GEMEENTEBODE 

Clari van Esch-van Hout 8 

 

ACHTERGRONDEN FAMILIE MIELET VAN  

COEHOORN (2) 

Ger van den Oetelaar 16 

 

WERKGROEP KLEINOOD 2015 

Wim van den Biggelaar 24 

 

JAC. PRIEM ARCHITECT OIRSCHOT 1914-2011 

Frans Adriaanse 30 

 

MUSEUMSCHATTEN 

Nelly van Kessel 34 

 

DE KANUNNIKEN VAN OIRSCHOT (7) 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 37 

 

  



4________________________________________________________________ 

VAN DE REDACTIE 

 

Afscheid van Theo van de Loo 

 

De redactie van Van den Herd was voornemens te melden dat Theo 

van de Loo, een van de “vaste” schrijvers in ons heemkundetijd-

schrift “Van den Herd”, stopte met schrijven. Maar soms gaan de 

dingen in het leven heel snel. Zo hebben we helaas onverwacht 

moeten vernemen dat Theo zaterdag 23 januari jl. op 90 jarige leef-

tijd is overleden. 

 

Theo van de Loo had vele verdiensten voor Oirschot, hij was jaren-

lang wethouder voor het CDA en was zeer actief op terreinen die te 

maken hadden met de historie van ons mooie dorp. Zo was hij lid 

van het gilde St. Sebastiaan en actief bij de VVV en het museum de 

Vier Quartieren en last but not least al jaren lang een geliefd lid van 

onze Heemkundekring “De heerlijkheid Oirschot”. We memoreren 

hier met name zijn bijdragen als schrijver in het heemkundetijd-

schrift “Van den Herd”. 

 

Vanaf het 1
e
 nummer van het tijdschrift in 1994 tot en met het vori-

ge nummer in het najaar van 2015, heeft Theo ononderbroken kopij 

aangeleverd. Ieder kwartaal prijkte zijn naam in de inhoudsopgave. 

Hij stond dan ook niet snel “Met de mond vol tanden “ om met zijn 

eigen woorden te spreken (1999, jrg.6, nr. 1).  

 

Theo schreef artikelen over allerlei onderwerpen. Soms waren die 

luchtig van aard, zoals blijkt uit titels als: “Korte schets” (1994, 

jrg.1, nr.1), “Leuke wissewasjes op rijm”: (2012, jrg.19, nr. 3 en 

2013, jrg.20, nr. 1 en 2) en “Heemkeutels en taalschatjes” (2014, 

jrg.21, nr.3 en 2015, jrg.22, nr. 1). Theo hield wel van een kwink-

slag op zijn tijd.  
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Maar ook voor serieuzere onderwerpen als: “Nogmaals H. Eik” 

(1998, jrg.5, nr.1), “De moord in Raamsdonkveer” (2006, jrg.13, 

nr.3 ) en ”Jodendom in Oirschot” ( 2015, jrg.22, nr. 2 en 3), schrok 

hij niet terug. Voor deze artikelen dook hij in de boeken om die 

goed te documenteren. 

 

Dinsdag 19 januari jl. werd de Heemprijs voor 2015 toegekend aan 

Theo van de Loo voor zijn boek “Het Heerlijke Oirschot” waarin 

veel artikelen van hem zijn gebundeld. Theo was bij de uitreiking 

van de prijs zelf aanwezig en kreeg door voorzitter Arthur de Vries 

de zilveren eik, het logo van de heemkundekring, opgespeld. De 

redactie vindt het mooi dat Theo dit nog mee heeft mogen maken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel Theo voor alle “taalschatjes” die je voor “Van den 

Herd” geschreven hebt, we zullen je mooie verhalen die een waar-

devolle bijdrage leverden aan ons heemkundetijdschrift node mis-

sen. Dat geldt ook voor alle andere activiteiten waarmee je de histo-

rie van Oirschot hebt hoog gehouden. En boven alles missen we 

natuurlijk je aimabele gezelschap en niet in de laatste plaats je ge-

vatte kwinkslagen. We brengen je een eervol “Saluut”. 

 
 

De redactie  
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Overzicht artikelen Theo van de Loo in Van den Herd 

 

 

Titel Jaar Jrg. Nr. Pag.

Korte Schets 1994 1 1 4

Korte Schets 1994 1 2 3

Korte Schets 1994 1 3 3

Korte Schets 1995 2 1 3

Nogmaals: de Glazenmakerij 1995 2 2 3

Waar gebeurd 1995 2 2 4

Het Testament van Bas 1995 2 3 3

Nog een Testament 1996 3 1 5

Den Overtrek van Jan Peeters 1996 3 2 5

Korte Schets 1996 3 3 3

Rectificatie 1996 3 3 25

Korte Schets 1997 4 1 3

Bedevaarten 1997 4 2 3

Den Doel 1997 4 3 6

Correctie en aanvulling 1997 4 3 24

Sint Joris 1998 5 1 21

Nogmaals H.Eik 1998 5 1 25

Correspondentie 1998 5 2 3

Op de Citadel van Antwerpen 1998 5 3 7

Met de mond vol tanden 1999 6 1 17

Kunstschilders te Oirschot 1999 6 2 8

Vrienden van het Vlaamse Land 1999 6 3 12

Drie Knaken 2000 7 1 21

Op de Hei (1) 2000 7 2 12

Op de Hei (vervolg) 2000 7 3 25

Het juweeltje 2001 8 1 14

Dokter Guljé 2001 8 2 4

Geriefke 2002 9 1 25

Fietsen en koersen 2002 9 2 16

Opmerkelijke Merkwaardigheden 2002 9 3 10

Verzustering 2003 10 1 5

Een zware pijp roken 2003 10 2 5

Schaken 2003 10 3 18

De tel kwijt 2004 11 1 18

Anthony Somers 2004 11 2 10

Torenhoog 2004 11 3 28
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Titel Jaar Jrg. Nr. Pag.

Lotgevallen van mijn tante 2005 12 1 9

Triptiek 2005 12 2 16

Tot tien tellen 2005 12 3 19

Met z’n Tweetjes 2006 13 1 15

Ongeloofwaardige feiten uit het verleden 2006 13 2 18

Reactie 2006 13 2 22

De moord in Raamsdonkveer 2006 13 3 28

Smakelijke hapjes 2007 14 1 28

Schuilevink 2007 14 2 21

Werkgroep ’t Kleinood 2007 14 3 3

Zonder titel 2008 15 1 20

Hanzebank-perikelen 2008 15 2 23

En toen…. 2008 15 3 17

Help hulp help hulp 2009 16 1 25

Allerheiligen, Allerzielen, Sint Hubert, Oirschot mèrt 2009 16 2 17

Luisterrijke toer Kleinood 2009 16 3 27

Spoordonkse uitpluizerij 2010 17 1 23

De huisjes en 't hӧske 2010 17 2 30

Heer, leer mij uw paden kennen (koning David) 2010 17 3 19

Grutterswaren, koloniale waren en andere waardigheden 2011 18 1 16

Klare en rake praat en daad 2011 18 2 9

Werkgroep het kleinood: kei-goed 2012 19 1 25

Fijne kliekjes 2012 19 2 24

Leuke wissewasjes op rijm 2012 19 3 33

Leuke wissewasjes op rijm II 2013 20 1 18

Leuke wissewasjes (soms) op rijm III 2013 20 2 24

Een mooie stuip 2013 20 3 22

De toog 2014 21 1 34

Vlemminx, Erven & Co. 2014 21 2 6

Heemkeutels en taalschatjes I 2014 21 3 12

Heemkeutels en taalschatjes II 2015 22 1 9

Jodendom in Oirschot (1) 2015 22 2 13

Jodendom in Oirschot (2) 2015 22 3 24

t.b.v. het 50-jarig en 60-jarig bestaan van de Heemkundekring.

Jaargang 8, nr. 3 en Jaargang 18, nr. 3 zijn niet verschenen i.v.m. diverse activiteiten
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VAN DORPSBODE TOT GEMEENTEBODE 

 

In de 18de eeuw werd het raadhuis nog niet intensief door ambtena-

ren gebruikt. Waarschijnlijk vergaderde er ons dorpsbestuur, had de 

secretaris er zijn werkplek en bood het gebouw bij tijd en wijle on-

derdak aan een iemand, die in gijzeling genomen was, omdat hij een 

of ander voorschrift genegeerd had en/of zijn boete niet wilde beta-

len. Dat alles was natuurlijk niet genoeg om er een speciale bode op 

na te houden. Toch had Oirschot halverwege de 18
de

 eeuw een 

dorpsbode, echter zijn werkterrein lag niet op het raadhuis, maar er 

buiten; buiten het dorp zelfs.  

 

In 1742 is ene Hendrikus Leermakers ‘dorpsbode op Den Bosch’. 

Hij wordt voor allerlei boodschappen met paard en wagen naar die 

stad gestuurd. Welbeschouwd is hij een mix tussen postbode en 

voerman. Hij is ambtenaar en belangrijk genoeg om hem, voor hij 

aan zijn ambt begint - een eed te laten afleggen en in een officieel 

tenue te steken. 

Zo besluit het dorpsbestuur in 1742 om Leermakers‘een kleet aan te 

laten maken, zoals het in de andere heerlijkheden gebruikelijk is’. 

President van Dooren (van het dorpsbestuur) moet met een kleerma-

ker overleggen wat daarvoor nodig is en zonodig stof bestellen. Ie-

mand anders moet voor een hoed zorgen. 

En in april 1947 hebben de Oirschotse regenten ‘een paard met toom 

en zaal ‘ gekocht om te gebruiken ten dienste van de gemeenschap. 

Dit voor een bedrag van f. 66.-.11 stuivers.  

Dat zal vermoedelijk voor onze dorpsbode zijn. 

 

In 1760 blijkt Jan Meeuwis ‘gezworen bode op Den Bosch’ te zijn. 

Uit een reglement kun je opmaken waar een dorpsbode uit die tijd 

zich aan te houden had. 

Reglement “waarmee Jan Meeuwis zich zal hebben te reguleren, soo 

in het vertrekken als aankomen, gelijk ook in het eisen van briefpor-

ten, dragen van pakken en verdere vrachtlonen. 

1 Hij zal moeten zorgen dat donderdag middag en –avond, boven-

dien zondagmiddag en -avond aan zijn huis een getrouw persoon 
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aanwezig is, die kan lezen, om de pakken en brieven te ontvan-

gen en te bezorgen. 

2 Hij zal alle vrijdagen en maandagen ’s morgens voor 8 uur in 

Den Bosch moeten zijn, zodat hij zijn brieven en pakken aldaar 

op het postcomtoir, de toerkarren en aan de schepen kan bestel-

len. 

3  De bode zal op die twee dagen nooit thuis mogen blijven, onder 

wat pretext (voorwendsel) het ook wezen mag. En zelfs wanneer 

hij ziek is, zal hij op zijn kosten een vertrouwd persoon naar  

 Den Bosch moeten sturen. Uitzonderingen daarop zijn buitenge-

wone gevallen, als hij van de drossard en de regenten van de 

Kerkhof daarvoor toestemming heeft.  

4 De bode zal ’s maandags- en vrijdagsavonds zo gauw mogelijk in 

Oirschot terug moeten zijn en dien avond nog in de omtrek zijn 

pakjes en brieven moeten bezorgen. Behalve als hij bij uitzonder-

lijk hoog water pas na 10 uur aankomt, mag hij ‘sanderdaags’ be-

stellen” 

Tot zover het reglement. 

 

Uit dit gegeven blijkt dus dat:  

1 De bode inderdaad een eed af heeft moeten leggen, zoals iedere 

ambtenaar van het dorp toentertijd verplicht was. 

2 Dat hij waarschijnlijk maar twee dagen per week dienst doet als 

bode. Nergens heb ik kunnen vinden dat hij nog meer taken heeft 

voor het dorpsbestuur. 

3 Tenslotte, dat hij niet hoeft kunnen lezen, wat de meeste ambte-

naren wel moesten. Ook wordt er rekening gehouden met slechte 

wegen in geval van hoog water.  

 

De volgende dorpsbode is Cornelis Spaape. 

In juni 1785 wordt er in een vergadering van het dorpsbestuur onder 

andere vergaderd over de kleding van alle Oirschotse dorpsbedien-

des. 

Wat de dorpsbode betreft wordt door het bestuur besloten om aan 

hem voortaan alle drie jaren ‘eene lieverij, bestaande uyt rok vest en 

broek, mitsgaders eene hoed’ te schenken. Bovendien elk jaar op  
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1 mei twee paar schoenen en een paar kousen. Ook de dienaar van 

justitie en de ‘nagtroeper’ zullen gratis door het dorpsbestuur ge-

kleed worden. 

De dorpsbode blijkt er niet tevreden mee te zijn, want hij doet bij de 

drossard zijn beklag dat er niet over zijn zomer-outfit gesproken is, 

waarop de drossard belooft dit in de volgende vergadering aan te 

kaarten. 

Enkele jaren later blijkt er enige onenigheid te zijn tussen werkgever 

en werknemer. 

In 1789 wordt Cornelis Paape namelijk door de stadhouder onder 

het oog gebracht dat hij bij het vorderen van vrachten en posten zich 

wel strikt moet gedragen volgens het reglement dat hem ooit gege-

ven is. En hij waarschuwt hem voor de gevolgen in geval van over-

treding.  

Blijkbaar heeft Paape die waarschuwing ter harte genomen, want 

pas in 1796 neemt hij vrijwillig ontslag. Hij mag zelfs zijn trakte-

ment houden, zijn leven lang. 

Dit houdt wel in dat zijn opvolger, Cornelis Meeuwis, het zonder 

vast salaris moet doen. Dat krijgt hij pas als Paape komt te overlij-

den. Wel mag Meeuwis alle baten, profijten, klederen als andersints 

houden. Wat en hoeveel dat precies inhield heb ik niet kunnen ach-

terhalen. 

 

De Franse tijd 

De tijd dat ons maatschappelijk bestel grondig verandert en op Fran-

se leest geschoeid wordt. Dan wordt ene Philip Redert ‘bode bij de 

Maire en de Raad’. Dat lijkt al meer op onze tegenwoordige ge-

meentebode. Het gemeentehuis wordt langzamerhand ook intensie-

ver gebruikt. Behalve voor de wekelijkse raadsvergaderingen en de 

bijeenkomsten van de maire en zijn assessoren moet er personeel en 

ruimte komen voor de burgerlijke stand. Bovendien is er een nieuwe 

functie in het leven geroepen - die van kantonrechter- waarvoor ook 

aparte werkplekken nodig zijn op het gemeentehuis.  

Jan Meeeuwis blijft ondertussen Bode op Den Bosch. 

Deze situatie – twee dorpsbodes – blijft een hele tijd bestaan. Wan-

neer de functie van Bode op Den Bosch verdwenen is, weet ik niet, 
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maar in de veertiger jaren van de 19
de

 eeuw is Theodorus van Ou-

denhove nog dorpsbode en voerman op Den Bosch. Als er echter 

regelmatig klachten binnenkomen over zijn verregaande dronken-

schap en de daaruit voortvloeiende onachtzaamheid in het waarne-

men van zijn plichten als dorpsbode en voerman krijgt hij ontslag. 

Zijn opvolger wordt Hendrik van Erp. Vermoedelijk is hij de laatste 

en heeft dit te maken met het oprichten van een telegraaf- en post-

kantoor in Oirschot. Tussen 1870 en 1880 zijn er daarvoor plannen 

in de maak.  

 

In 1884 is Jacobus Priem bode en dan staat er duidelijk bij vermeld 

dat hij ‘bode ter secretarie’ is. Zijn werkterrein ligt nu alleen op en 

bij het raadhuis. Als er bij zijn vertrek in 1891 een nieuwe bode 

moet komen, worden de regels en voorwaarden voor de nieuwe bo-

de op papier gezet. 

1  De bode krijgt gratis bewoning onder het raadhuis. Hieronder is 

niet begrepen het achterste gedeelte van het brandspuithuis. 

2  De bode is belast met het bewaken en het schoonhouden van het 

raadhuis, alsmede met het verrichten van boodschappen ten  

 behoeve van de secretarie. 

3  Hij is ook belast met het bewaken van gevangenen en, als dit 

door de burgemeester verlangd wordt, verplicht om de gevange-

nen voedsel en ligging te verschaffen tegen het tarief, dat is vast-

gesteld door het departement van justitie. 

4  Verder is hij belast met de zorg over het brandspuithuis en is hij 

verplicht bij brand hulp te verlenen bij het aanspannen der brand-

spuit. 

 

In 1891 wordt met algemene stemmen benoemd tot bode ter secreta-

rie: Franciscus van Ostade.  

In december 1899 vraagt hij al, wegens verhuizing uit de gemeente, 

ontslag per 4 -1-1900. Dan komt ook de woning onder het gemeen-

tehuis vrij. Daarom informeert hij hoe de raad er over denkt om die 

vrije woning aan een van de veldwachters – W. Smulders - te geven. 

Die zoekt immers een woning. De raad is daar niet zo voor te por-

ren. Een van de raadsleden is bang dat, als de vrouw van de veld-
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wachter dan gemeentebode wil worden, de veldwachter toch het 

ruwe werk en het buitenwerk voor haar zal doen. Een ander lid 

vreest dat de veldwachter zelfs al het bodewerk zal doen en dat er 

dan een bode is met een salaris van f. 300.- (van de veldwachter) 

plus een vrije woning. Misschien is het een beter idee om van de 

oude school (Latijnse school) twee veldwachterswoningen te ma-

ken. De voorzitter van de raad stelt voor gewoon een oproep te doen 

voor gemeentebode. Met algemene stemmen wordt besloten veld-

wachter Smulders dan een vergoeding te geven voor het gemis van 

een vrije woning. 

 

De volgende ‘gemeentebode ter secretarie’ is Willem Voermans. 

Als er in de jaren rond 1906 - 1907 een nieuw kantongerecht ge-

bouwd wordt, raakt Voermans zijn tuin kwijt. De raad besluit hem 

daarvoor een schadevergoeding te geven, onder voorwaarde dat hij 

het perceeltje als grasland zal aanleveren. 

In 1907 is het kantongerecht klaar en verhuist de kantonrechter naar 

zijn nieuwe onderkomen. Dus komen er vertrekken vrij op het raad-

huis. Voor het schoonhouden van die kamers ontving de bode eerder 

jaarlijks van het rijk f. 25,-. Echter nu moet hij dat karweitje nog 

steeds opknappen - nu voor de gemeente - maar zijn f. 25,- vervalt. 

Dus dient hij een klacht in. Als in maart 1907 de commissaris van 

de koningin op werkbezoek komt, doet hij tegenover hem ook zijn 

beklag over zijn te lage salaris. En dat helpt. 

In datzelfde jaar worden er in de raad vragen gesteld naar aanleiding 

van voorgevallen onaangenaamheden van de bode met veldwachter 

Van Oostdijk. Er wordt zelfs geopperd om hem te ontslaan, maar dat 

gebeurt niet. Pas in februari 1914 vraagt hij zelf ontslag. En dat 

krijgt hij; eervol zelfs. 

 

De benoeming van de volgende gemeentebode – Hendrik van Beers 

– gaat in per 1 april 1914. Evenals zijn voorganger krijgt hij naast 

zijn ‘jaarwedde’ de vrije woning onder het gemeentehuis. Wanneer 

in 1938 het raadhuis echter gerestaureerd wordt, heeft de familie 

Van Beers de woning al verlaten. Of hem dan een andere vrije wo-

ning aangeboden is, is me niet bekend.  
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We maken een sprong naar december 1949. Dan wordt Johannes 

Godefrides van Laarhoven onze nieuwe gemeentebode. In Oirschot 

is hij beter bekend als veldwachter, in welke functie hij in december 

1929 benoemd was. Toen deze functie opgeheven werd in 1943, is 

hij nog even in rijksdienst geweest als wachtmeester der marechaus-

see en van de rijkspolitie. Daarna is hij onze gemeentebode gewor-

den tot december 1958, wanneer hij met pensioen gaat. In januari 

1960 is hij overleden.. 

 

Nu komen we voor veel van onze lezers op bekend terrein, bij een 

bekende Oirschottenaar, namelijk bij Hein Smits. Hein Smits is ge-

boren in december 1911. In 1947 is hij aangenomen als gemeentear-

beider en chauffeur. Op 27-7-1960 solliciteert hij naar de functie 

van gemeentebode waarop hij in december van dat jaar wordt aan-

genomen. 

Veel Oirschottenaren zullen beslist 

enkele foto’s in de kast hebben 

liggen, waar hij op staat. Immers 

bij een huwelijkssluiting op het 

gemeentehuis was hij - in uniform 

- aanwezig, om het zenuwachtige 

bruidspaar advies te geven bij het 

voltrekken van hun burgerlijk hu-

welijk.  

Op 21 december 1976 bereikt hij 

de pensioen gerechtigde leeftijd 

om op 1 januari 1977 met pensioen 

te gaan. 

 

Al in september 1976 wordt Bert 

van der Meijden – wegens onge-

steldheid van Hein Smits, aange-

nomen als gemeentebode in tijde-

lijke dienst voor de tijd van één 

jaar. Na dat jaar treedt hij in vaste 

dienst. 
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Gemeentebode Bert van der Meijden  

 

 

De instructies en regels voor een gemeentebode bij de intreding van 

Bert in vaste dienst luidde: 

 

- De bode ontvangt zijn opdrachten van de gemeentesecretaris  

en/ of van de chef van de afdeling algemene zaken. 

- Werktijden: In beginsel is de werktijd gesteld op 40 uur per 

week. Vooralsnog is de werktijd bepaald van 08.00 uur tot  

12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur. 

- Verder moet de bode aanwezig zijn bij de raads- en commissie- 

en andere vergaderingen. Die in de avonduren worden gehouden 

en bij huwelijkssluitingen, ook buiten de normale kantooruren. 
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Globaal overzicht van zijn werkzaamheden: 

1. Verzorging van externe en interne post. 

2. Gereedmaken en serveren van dranken. 

3. Eenvoudige administratieve werkzaamheden, waaronder foto- 

kopiëren van stukken. 

4. Zorg voor de huishoudelijke dienst 

5. Assisteren bij huwelijksvoltrekkingen, vergaderingen, recepties 

en dergelijken. 

6. Bezorgen van niet per post te verzenden stukken. (bezorgen en 

ophalen moet twee maal in de morgen en twee maal in de  

middag) 

7. Het aanplakken en weer verwijderen van aangeplakte stukken. 

8. Het uitsteken en inhalen van de vlag bij voorkomende gelegen-

heden. 

In september 2001 viert Bert zijn 25-jarig dienstjubileum om zes 

jaar later, in mei 2007, met pensioen te gaan.  

En nu… nu zijn er zijn er twee gemeentebodes in functie 

 

Cl. van Esch- van Hout 

 

 

Inf:ormatie: Oirschotse resolutieboeken 

Gemeenteraadverslagen 

Archief gemeentehuis 
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ACHTERGRONDEN  

FAMILIE MIELET VAN COEHOORN (2) 

 

Zoon Menno Hugeus is kamerheer in buitengewone dienst van het 

koningshuis en wordt op 14 mei 1881 ingeschreven in het Ridder-

schap van Utrecht, hij woont dan op Heerenbeek.
1
 Hij is ook de be-

waarder van het familiearchief dat later terecht komt in het archief 

van de Hoge Raad van Adel.
2
 Menno Hugeus is evenals zijn vader 

Menno Louis een verdienstig schilder.
3
 

Hij overlijdt op 58-jarige leeftijd te 's-Gravenhage op 28 november 

1911. Zijn vrouw Cornelie Wernardine van Voorst van Beest over-

lijdt op 24 oktober 1913 in Den Haag, 58 jaar oud en wordt op 28 

oktober 1913 begraven op het familiekerkhof. 

 

 
Menno Hugeus Philippe Aymerij Raoul de Girard de Mielet van Coehoorn (1853-

1911) als 10-jarige in 1863
4
 (linkerfoto) en als 14-jarige in 1867

5
 (rechterfoto) 

  

https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1913/10/24
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2747373/den%20haag
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Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn is zijdelings 

betrokken bij een zeer catastrofale gebeurtenis in Oirschot in 1909. 

Het gezin van Kees Habraken (1841-1909 x Allegonda van Hout) 

heeft vier kinderen en een familielid als pleegzoon Adrianus (Ja-

nus), de vader van Jan van Hout. Terwijl Janus in Harderwijk in 

militaire dienst zit wordt het gezin door het eten van vlees van een 

koe (na een noodslachting bij de buurman) erg ziek. Het gezin 

Habraken-Van Hout had een flink stuk vlees daarvan gekocht en dit 

ingemaakt. De combinatie van de medicijnen (van de koe) en de 

koperen kookketel veroorzaakt een catastrofale vergiftiging waar-

aan drie gezinsleden overlijden namelijk vader Kees Habraken, zijn 

dochter Hendrika (1877-1909) en zoon Gerardus (1876-1909); de 

overige gezinsleden houden er een leverkwaal aan over en zouden 

niet oud worden. Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coe-

hoorn komt (als buurman) op ziekenbezoek en vraagt aandacht voor 

de afwezige pleegzoon Janus. Hij zorgt er persoonlijk voor dat Ja-

nus thuis kan komen. Zijn koetsier wordt naar Boxtel gestuurd om 

hem van de trein te halen. Ook zorgt hij ervoor dat Janus vervroegd 

uit dienst kan om het boerenwerk uit te voeren, nu het gezin zo uit-

gedund is.
6
  

 

 

 

Begraafplaats de Girard de Mielet van Coehoorn 

De familie De Girard de Mielet van Coehoorn laat op Heerenbeek in 

de buurt van huize Heerenbeek een kleine familiebegraafplaats aan-

leggen. Waarschijnlijk heeft Jan Philip daarvoor het initiatief geno-

men. In 1865 wordt hier zijn vrouw Elisabeth Wilhelmina de Bije 

als eerste begraven. In 1871 wordt hier ook hun zoon jonkheer Pie-

ter Jacob de Girard de Mielet van Coehoorn begraven. En 1872 

wordt Jan Philip baron de Girard de Mielet van Coehoorn zelf hier 

begraven. In 1878 vindt hun andere zoon, de koper van Heerenbeek, 

Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn hier zijn 

laatste rustplaats. In 1883 worden voorbereidingen getroffen om de 

begraafplaats te verhuizen naar de huidige Oude Grintweg.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1865
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Kadastrale hulpkaart van het kadaster, opgemaakt 30 september 1883, met het 

Terrein voor grafkelder, de locaties is gelegen aan de Oude Grintweg te Oirschot
7
  

 

 

In 1897 wordt op de huidige plek, aan de Oude Grintweg, in Oir-

schot, een nieuwe familiebegraafplaats aangelegd. Hier worden Jan 

Philip, zijn vrouw en de twee zonen herbegraven.
8
 Deze nieuwe 

locatie maakt pas later deel uit van Heerenbeek. Van Coehoorn heeft 

deze locatie gekocht van Johannes van Diepen die het op zijn beurt 

weer kocht van de gemeente Oirschot. De locatie was eerder onder-

deel van gemeijnt De Schoom. De overledenen die op de oude be-

graafplaats lagen, worden in 1897 herbegraven. Tijdens het openen 

en verplaatsen van de graven worden de buurtgenoten uitgenodigd. 

Ook de in 1888 geboren vader (Janus) van Jan van Hout is daarbij 

aanwezig. Er wordt bij die gelegenheid op Heerenbeek een kist geo-

pend die 15 tot 20 jaar eerder begraven was. In de kist ligt een lijk 

dat volledige geüniformeerd is en een volle rode baard heeft. Tij-

dens het tonen zakt het lijk echter volledig in elkaar. Mogelijk was 
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dit het stoffelijk overschot van de in 1878 gestorven Menno Louis 

baron de Girard de Mielet van Coehoorn.
9
 

Alle nieuwe begrafenissen zullen vanaf 1897 op het nieuwe kerk-

hofje plaatsvinden. In 1917 wordt door middel van een schenkings-

akte de toegangsweg en de begraafplaats door de toenmalige recht-

hebbenden aan de gemeente Oirschot geschonken. De gemeente 

neemt daarbij een aantal verplichtingen op zich, waaronder het on-

derhoud en het geven van toestemming tot begraven. Ter bestrijding 

van de kosten voortkomend uit deze verplichtingen ontvangt de ge-

meente in eerste instantie 2000 gulden en later nog eens 5000 gul-

den van de familie. In de akte wordt overigens opgenomen dat enkel 

dragers van de naam De Girard de Mielet van Coehoorn (door ge-

boorte of huwelijk) het recht hebben op de begraafplaats te worden 

begraven. 

Pas in 1974, na het overlijden van mevrouw M.E.M. Nehm geboren 

jonkvrouwe de Girard de Mielet van Coehoorn, wordt de begraaf-

plaats weer gebruikt. Overeenkomstig haar laatste wens wordt de 

begraafplaats op 4 augustus 1977 gesloten. In 1983 beklaagt A.M.J. 

baron de Girard de Mielet van Coehoorn zich over de sluiting van 

de begraafplaats, aangezien hij en zijn echtgenote op grond van de 

akte van 1917 het recht hebben om op de begraafplaats begraven te 

worden. Hij verzoekt de gemeente de begraafplaats weer open te 

stellen. De gemeente besluit daarop advies in te winnen bij de Stich-

ting Menno van Coehoorn
10

 en mr. Werner. Deze stichting is na het 

overlijden van mevrouw M.E.M. Nehm geboren jonkvrouwe de 

Girard de Mielet van Coehoorn aangewezen als universeel erfge-

naam. Mr. Werner was de vertrouwensman van mevrouw M.E.M. 

Nehm geboren jonkvrouwe de Girard de Mielet van Coehoorn en na 

haar overlijden toezichthouder van de begraafplaats. De stichting en 

de vertrouwensman stemmen zonder bezwaar ermee in om A.M.J. 

baron de Girard de Mielet van Coehoorn en zijn echtgenote na hun 

overlijden te laten begraven op het kerkhof. In 1984 wordt de slui-

ting van de begraafplaats dan ook opgeheven. Twee jaar later, in 

1986, overlijdt A.C.H. barones de Girard de Mielet van Coehoorn, 

geboren Kol, de echtgenote van A.M.J. baron de Girard de Mielet 

van Coehoorn. Zij wordt op de begraafplaats begraven. Als de baron 
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zelf op 25 mei 1994 overlijdt, geeft de burgemeester van Oirschot 

toestemming om hem op 2 juni 1994 te laten begraven aan de Oude 

Grintweg. Hij is het laatste mannelijke lid van de Nederlandse tak 

van de familie en het tiende familielid dat zijn laatste rustplaats 

vindt op deze kleine begraafplaats. In 2002 wordt de begraafplaats 

op de gemeentelijke monumentenlijst van Oirschot geplaatst. Daar-

mee lijkt de toekomst van deze begraafplaats gewaarborgd. De 

Stichting Menno van Coehoorn heeft de zorg voor het conserveren 

van de tombes. Zo wordt in 1987 door de stichting opdracht gege-

ven om vier zerken te repareren en twee te vervangen. De gemeente 

Oirschot draagt zorg voor het groenonderhoud op de begraafplaats. 

Dit betreft onder meer de haag van coniferen rondom de begraaf-

plaats en de rododendrons, die bijna de helft van de begraafplaats 

vullen.  

 

Begraafplaats van De Girard de Mielet van Coehoorn  

(foto Ruud van Nooijen) 
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Namen van hen die zijn bijgezet 
 1865 / 1897 Elisabeth Wilhelmina barones de Girard de Mie-

let van Coehoorn geboren jkvr. de Bije, echtgenote van Jan 

Philip de Girard de Mielet van Coehoorn  

 1871 / 1897 Pieter Jacob baron de Girard de Mielet van 

Coehoorn (1824-1871), zoon van Jan Philip 

 1872 / 1897 Jan Philip baron de Girard de Mielet van Coe-

hoorn (1794-1872) 

 1878 / 1897 Menno Louis baron de Girard de Mielet van 

Coehoorn (1822-1878), zoon van Jan Philip de Girard de 

Mielet van Coehoorn  

 1911 Jkvr. Jeanette Op Ten Noort, echtgenote van Menno 

Louis (1821-1911), dochter van Willem Op Ten Noort 

(1772-1844) en Charlotte Anna Elisabeth van Pallandt 

(1782-1852) 

 1911 Menno H.P.A.R. baron de Girard de Mielet van Coe-

hoorn (1853-1911), zoon van Menno Louis de Girard de 

Mielet van Coehoorn  

 1913 Jkvr. Cornelie W. van Voorst van Beest, echtgenote 

van Menno de Girard de Mielet van Coehoorn 

 1974 Jkvr. Maria Elisabeth M de Girard de Mielet van Coe-

hoorn (1888-1974), dochter van Menno de Girard de Mielet 

van Coehoorn 

 1988 A.C.H. Kol, echtgenote van Aimery Menno Jan de Gi-

rard de Mielet van Coehoorn 

 1994 Aimery Menno Jan de Girard de Mielet van Coehoorn 

(1923-1994), kleinzoon van Pieter Jacob de Girard de Mielet 

van Coehoorn  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bye
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_J._de_Girard_de_Mielet_van_Coehoorn&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_J._de_Girard_de_Mielet_van_Coehoorn&action=edit&redlink=1
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Ruitergezelschap met koning Willem I (1792-1849) in 1845 geschilderd door 

Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn. De volgende personen 

zijn op het schilderij aanwezig. Willem Frederik Georg Lodewijk van Oranje- 

Nassau (Willem I, ruiter links); Jan Philip de Girard de Mielet van Coehoorn 

(ruiter midden); Menno Louis Victor de Girard de Mielet van Coehoorn (rui-

ter rechts);  Elisabeth Wilhelmina de Bije (figuur links in de koets);  Pieter 

Jacob Girard de Mielet van Coehoorn (in uniform, saluerend, achter de 

koets); Charles Marie de Girard de Mielet van Coehoorn (op de bok naast de 

koetsier); Elisabeth Jacoba Allegonda Victorine de Girard de Mielet van 

Coehoorn (figuur rechts in de koets); Jeanette Op ten Noort (geheel links met 

kind); Aigline Gabrielle Doulce Elisabeth de Girard de Mielet van Coehoorn 

(kind in koets); Menno Hugues Philippe Aymery Raoul de Girard de Mielet 

van Coehoorn (geheel links op arm van zijn moeder) (foto Jan Ebbenn)
11

  

 

 

Ger van den Oetelaar, 16 september 2015 

 

 

 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/369721
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Oproep: 

Mocht u in het bezit zijn van aanvullende gegevens over de  

familie Mielet van Coehoorn of over de landgoederen Velder en 

Heerenbeek dan houden wij ons aanbevolen. 

De Redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer 63, d.d. 14 mei 1881, adres: Heerenbeek 

onder Oirschot. 
2
 Den Haag, Archief Hoge Raad van Adel, Archief van de Familie de Girard de 

Mielet van Coehoorn, inventarisnummer 66, d.d. 2 april 1898 
3
 Ook te zien via de website van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documen-

tatie: https://rkd.nl 
4
 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 

5
 Archief gemeente Sint-Oedenrode, collectie Van Coehoorn 

6
 Gesprek met Jan van Hout d.d. 25 april 2015; De Volksstem d.d. 18 augustus 

1900 & De Tijd d.d. 31 juli 1909 
7
 BHIC, kadaster dienstjaar 1885, hulpkaart gedateerd 30 september 1883; Kadas-

ter C 2090 wordt gesplitst in C 2373 (begraafplaats) en C 2374. 

http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/begraafplaatsen-in-noord-

brabant/362-oirschotcoehoorn.html 
8
 BHIC, kadaster dienstjaar 1885, hulpkaart gedateerd 30 september 1883; Kadas-

ter C 2090 wordt gesplitst in C 2373 (begraafplaats) en C 2374. 

http://www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/begraafplaatsen-in-noord-

brabant/362-oirschotcoehoorn.html 
9
 Gesprek met Jan van Hout d.d. 26 april 2015 

10
 Zie http://www.coehoorn.nl/ 

11
 Stichting Museum Kasteel Henkenshage Sint-Oedenrode  
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WERKGROEP KLEINOOD 2015 

 

”Het vervolg van een tocht langs kerkhoven en begraafplaatsen 

in Oirschot” 
 

De deelnemende leden komen bij elkaar op zaterdag 1 augustus 

2015 in de pastorie van Jan Daems in de Molenstraat. Het is een 

prachtige zonnige dag.  

Nadat de voorzitter van de werkgroep wat mededelingen heeft ge-

daan zegt hij dat hij bij de gemeente heeft gemeld dat de opmerkin-

gen, die vorig jaar zijn gemaakt over de joodse begraafplaats en de 

van Coehoorn be-

graafplaats, maar 

deels zijn opgelost. 

Een leidinggevende 

bij de gemeente 

heeft toegezegd dat 

deze opmerkingen 

nu echt zullen wor-

den doorgegeven en 

uitgevoerd zullen 

worden. 

Daarna vertelt de voorzitter het enkele dagen geleden doorgegeven 

verhaal van Theo van de Loo over de verdwenen algemene begraaf-

plaats nabij de Theetuin. Theo beschikt nog over een foto met daar-

op ook zichtbaar het baarhuisje van die begraafplaats met aan iedere 

kant een plaggenhut aangebouwd. Op de foto staat de familie 

Smeets, ook wel Tu genaamd (Deze foto is nu beschikbaar en hier-

boven afgedrukt). Niemand van de aanwezigen weet zich deze be-

graafplaats te herinneren. 

 

De groep van tien deelnemers vertrekt per fiets naar Spoordonk. 

Aangekomen op het RK kerkhof bij de Bernadettekerk blijkt dat dit 

er keurig bij ligt. Dit kerkhof is sinds 1936 in gebruik. De uniformi-

teit van de grafmonumenten verraadt strenge regels.  
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Helemaal vooraan rechts liggen de drie pastoors. Links van het mid-

denpad ligt de architect van de kerk en pastorie Dhr. A.J.M. Rats. 

Zeer prominent staat links van de pastoorsgraven een eenvoudig 

maar fraai “monument voor het ongeboren kind”. Henk Sterken is de 

kunstenaar die het beeldje vervaardigde. 

De enige opmerking is dat op de plaats waar de kinderen begraven 

liggen (helemaal vooraan links) de beplanting soms hoger is dan de 

grafmonumentjes van deze kindergraven. Advies: Beplanting zeer 

laag houden om de monumentjes goed uit te laten komen en lees-

baar te houden/maken. 

 

We fietsen naar de Carmel (zo is immers het klooster van de Car-

melitessen in Oirschot bekend). Zuster Helena verwelkomt ons 

vriendelijk en laat ons binnendoor weer naar buiten, waar zuster 

Johanna ons opwacht. 

We wandelen door de prachtige tuin van het klooster, zien de Lour-

desgrot en kloostermuur, en komen daarna bij de begraafplaats van 

het klooster. Deze is 

sinds 1931 in gebruik. 

Per graf worden twee 

zusters begraven. 

Vooraan links en 

rechts van het Calva-

riekruis liggen twee 

gedenkstenen van 

zusters die er niet 

(meer) begraven liggen.  

Het ziet er allemaal zeer goed onder-houden uit, heel vredig en een-

voudig, de kruisjes zijn allemaal gelijk. “We staan met lege handen 

aan het einde van ons leven en daarin zijn we allemaal gelijk,” zo 

zegt ons zuster Johanna. Heel mooi zegt ze dat. 

We mogen nog even binnendoor lopen naar de kloosterkapel waar 

de zusters dagelijks meerdere keer bidden en zien daarna ook nog de 

veel kleinere dagkapel. 

In die dagkapel merken we het withouten altaar op, dat gemaakt is 

door de Brabantse kunstenaar/beeldhouwer Walter Pompe (Antwer-
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pen, 1703-1777). Het staat er erg mooi. Het is eigendom van de Pe-

trus-basiliek waar het enige tijd heeft gestaan in de straalkapel toe-

gewijd aan Sint Sebastiaan. 

Na Zuster Johanna hartelijk te hebben bedankt voor dit unieke be-

zoek gaan we naar de volgende kloosterbegraafplaats. 

Ondertussen is zuster Johanna hersteld van de hartritmestoornissen 

die zij opliep bij het bezoek aan het klooster van twee heren in korte 

broek. 

 

We fietsen richting klooster Nazareth, wandelen door de prachtige 

kloostertuin, zetten onze fietsen bij de poort en lopen naar de be-

graafplaats.  

Deze is groot en is meerdere keren uitgebreid. Ook hier staan alle-

maal dezelfde (granieten) kruisjes met plaatjes van hetzelfde  

materiaal met daarop de naam van de overleden zuster. Hier liggen 

de overleden zusters begraven vanaf 1845. Daarvoor werden de zus-

ters begraven op de katholieke begraafplaats. Per graf ligt hier één 
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persoon begraven. Het oudste deel van de begraafplaats is aan drie 

zijden voorzien van een overdekte galerij . 

De voorzitter van de werkgroep trakteert op koffie en we genieten 

daarvan op het buitenterras van het kloosterrestaurant. 
 

Nu verder naar het RK kerkhof van Sint Petrus aan het Kapelpad. 

Het oude hekwerk bij de ingang van het kerkhof is daar enkel jaren 

geleden weggehaald en naar de pastorietuin verplaatst. Bij het kerk-

hof is toen een nieuw hekwerk geplaatst. 

Het baarhuisje en acht 

graven zijn rijksmonu-

menten. Het betreft de 

graven links 1.3 en rechts 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.8 

en 4.4. Deze zijn uitvoerig 

beschreven in het groene 

boekje dat Rindert Brou-

wer in het jaar 2000 heeft 

geschreven ten behoeve 

van een excursie van de 

Vereniging De Terebinth. 

Geconstateerd wordt dat 

het graf links 1.3 is ver-

dwenen. Alleen het kruis 

staat er nog. Daar zijn nu 2 monumenten van pastoorsgraven ge-

plaatst. Voorts is van het graf rechts 1.1 het rechtopstaande gedeelte 

verdwenen. Op bijgaande foto uit 1998 staat dat gedeelte van het 

monument er wel nog op. Op die foto is ook te zien dat de voorste 

pilaartjes van het graf ernaast toen ook al naast hun sokkel stonden. 

Van graf 2.8 (Turing von Ferrier) zijn 2 van de 6 koperen emble-

men verdwenen.  

De belangrijkste graven lagen vooraan links, maar nu vooral in de 

eerste rijen rechts van het middenpad. Het meest monumentale graf 

lijkt dat van John Turing von Ferrier (2.8).1 Een aantal van deze 

                                                           
1
 Het eerste cijfer verwijst naar de rij (gerekend vanaf de ingang). Het tweede 

cijfer geeft het graf aan, gerekend vanaf het middenpad. 
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(rijks)monumenten is aan herstel toe, het ene nog harder dan het 

andere. We bekijken nog enkele andere eveneens monumentale gra-

ven, waarvan sommige uit een blok natuursteen (tombe) van wel 50 

cm hoog zijn gehouwen. 

Ook zien we de grafsteen van Jan Kruijsen, kunstschilder, met daar-

op gebeeldhouwd zijn hoofd. 

Op locatie 5.10 vinden we ook het graf van de oud-Zouaaf  Wilhel-

mus J. Mercx. Niet op 5.8 zoals in het boekje van Rindert Brouwer 

was vermeld, want daar ligt nu ons prominent oud heemkundelid en 

voorzitter Nico van Cuyck begraven. 

 

Nu, als laatste halte, gaan we naar de Petrus-basiliek, waar we kij-

ken naar (volgens het boekje van RB) de grafsteen van oud-Zouaaf 

Petrus van den Oudenhoven, die rechts tegen de muur van de doop-

kapel lag. Deze steen is echter niet meer aanwezig. Wel staat tegen 

de zijwand van de doopkapel het grafmonument van oud-Zouaaf 

Herman Petrus Donkers. 

Daar hebben in een waaier ook een aantal grafzerken/tombes van 

pastoors gelegen. Die zijn bij de jongste restauratie weer terug ver-

huisd naar de parochiële 

begraafplaats en liggen 

daar nu verspreid op ver-

schillende plekken. Hoe 

heeft het toch kunnen ge-

beuren dat de pastoors-

graven zo vaak en op deze 

wijze verplaatst zijn? 

Eerst lagen ze daar waar 

nu de absouteplaats is. 

Ten behoeven van die 

absouteplaats zijn ze ver-

plaatst (alleen de monu-

menten of ook de graven?) 

naar rij 3 graf 2 t/m 8. Vervolgens hebben ze in een waaier naast de 

kerk gelegen. Daarnaast is met het verwijderen van de graven van 

de absouteplaats eigenlijk de oorspronkelijke structuur van de be-
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graafplaats aangetast. Vraag is ook of zich op de lege plaatsen 3.2 

t/m 3.8 nog graven bevinden. 

 

Van geheel andere orde is het verhaal van de drie oude stenen kruis-

jes die voor het monument van Zouaaf Donkers bij de basiliek staan. 

Er zijn twee verhalen van twee verschillende bronnen, beide zijn 

nagenoeg gelijk dus het zou best waar kunnen zijn, maar misschien 

is er ergens iets van opgeschreven; wie weet het? 

De verhalen zeggen beiden dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 

een pilaar van de kerk zo zwaar was beschadigd was dat deze op-

nieuw moest worden gemetseld en dat bij het slopen van de resten 

van de beschadigde pilaar deze drie kruisjes zijn gevonden in die 

pilaar. 

 

Daarna drinken we nog wat in de pastorie van Jan Daems. Hartelijk 

dank aan Frits en zijn vrouw José. 

 

De leden van de werkgroep die er deze middag bij waren zijn: Frans 

Adriaanse, Wim van den Biggelaar, Jacques Hems, Jac Klaassen, 

Martien Schoenmakers, Paul Stoffels, Cees van Rijen, Frits Speet-

jens, Arthur de Vries en als gast Toon van Uden. 

 

Wat we volgend jaar gaan bekijken is nog niet bekend; suggesties 

zijn welkom. 

 

Opgetekend door Wim van den Biggelaar, augustus 2015 

 

 

 

Geraadpleegde bronnen. 

Rindert Brouwer, Begraven in Oirschot (2000). 

 

 

Dank aan Paul Stoffels voor de foto’s en de toelichtingen op de be-

graafplaats aan het Kapelpad.  
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JAC. PRIEM ARCHITECT OIRSCHOT 1914-2011 

 

Aanleiding onderzoek architect Jac. Priem 

 

Ondergetekende heeft het genoegen gehad enkele keren Jac. Priem 

te ontmoeten waaruit naar voren kwam met een bijzondere Oirschot-

tenaar aan tafel te zitten. 

 

Na zijn dood in 2011 was de 

SBEO benieuwd naar zijn archief 

en zijn werken. Na enkele ge-

sprekken met zijn dochter Mariken 

was zij bereid het archief aan de 

SBEO over te dragen. Eind 2012 

zijn wij gestart, Ton Pel, Ben van 

Dorst en ondergetekende, en heb-

ben zo`n 5 m
3 

tekeningen, calques 

en dossiers verder onderzocht. Dit 

alles heeft geresulteerd in een ar-

chivering, een dossierlijst van 

1004 werken, een boekwerk en 

een tentoonstelling over het oeu-

vre van Jac. Priem. Zo`n 85 % van zijn projecten staan in Oirschot 

en de Beerzen. In bijna alle straten staat wel een ontwerp van Jac. 

Priem. 

 

Wie was Jac. Priem ? 

 

Op 14 juni 1914, is Jac. Priem in Oirschot geboren. Zijn vader was 

Jan Adriaan Priem (1874-1956) en zijn moeder Wilhelmina Maria 

Noyen (1880-1968).  

Jac. was de oudste zoon van het gezin en had 4 zussen en 3 broers. 

Zijn opa Jacobus Priem geboren in 1823 te Heinkenszand trouwde 

in 1862 met Johanna van Nuenen uit Oirschot. 

Jac. trouwde op 4 mei 1948 met Maria Janssens (1913-1995) en 

kregen een kind: Mariken. 
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Jan Priem, de vader van Jac., was bouwmeester en aannemer en 

bouwde in begin van de 20
e
 eeuw vele belangrijke grote bouwwer-

ken in Oirschot en omgeving. 

Jac. ging naar de lagere school in Oirschot en doorliep daarna de 

middelbare school, de Ruwenberg in Sint Michielsgestel. 

 

Na het voltooien van 

een dagstudie volgde 

Jac. van 1933 tot 1942 

met onderbrekingen de 

opleiding voor architect 

aan de R.K. Leergangen 

te Tilburg. Daar maakte 

hij vele studieprojecten 

voornamelijk religieuze 

onderwerpen zoals ker-

ken, parochiegebouwen 

en kloosters.  

 

Zijn afstudeerproject 

was een Tehuis voor 

Ouden van Dagen met 

een kapel. Hiervoor 

produceerde hij vele en 

uitvoerige tekeningen.  
 

Jac., rechts, samen met zijn oudere zus  

en broertje 

 

 

Jac. was zeer leergierig en volgde in zijn studie tijd al de ontwerpen 

en de bouwwerken van zijn vader. Vanaf zijn 17
e
 ontwierp Jac. als 

architect student al woningen en boerderijen. 

Gaandeweg werden de ontwerpen en voorbereidende bezigheden 

voor de gebouwen door hem van zijn vader overgenomen. 
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Jac. werkte verscheidende malen als medewerkend en uitvoerend 

architect samen met andere architecten uit de regio, o.a. 

1. Consultatiebureau aan de Gasthuisstraat i.s.m. architect C.G. 

Geenen Eindhoven. 

2. Woningbouw dr. Feijstraat i.s.m. architect E. Nijsten Vught 

3. Bejaardenhuis St. Joris i.s.m. architect C. G. Geenen Eind-

hoven 

4. Woningen Gildebuurt i.s.m. architect van den Berg Eindho-

ven 

 

Jac. had af en toe een medewerker of stagiaire in dienst. 

Jac. heeft in zijn werkzame leven van 1932 tot 1990 zo`n 1000 pro-

jecten gerealiseerd. 

Vóór de oorlog ontwierp Jac. vooral woningen (30) en boerderijen 

(15). In de oorlog hield hij zich bezig met zijn studie en ontwierp 

meubels. Na de oorlog kwamen voornamelijk wederopbouwboerde-

rijen (35), woningen (156), met name landarbeiderswoningen, ver-

bouwingen kloosters en kleinere projecten aan bod. Jac. ontwierp 

voor de gemeenten O.W. en Middelbeers, Oirschot, Nieuw Vosse-

meer en Aarle Rixtel woningwetwoningen (109). Omstreeks 1965 

werden verschillende kleuterscholen in de regio door Jac. ontwor-

pen. 

 

Jac. tekende voornamelijk onder invloed van het traditionalisme van 

de Delftse school, de architectuuropvatting van prof. Grandpré Mo-

lière, baksteen in ambachtelijke metsel-verbanden, hoge steile da-

ken, hoekschoorstenen, metselwerk- en natuurstenen accenten. 

Enkele van zijn werken hebben ook “moderne” invloeden in de stijl 

van het “Nieuwe Bouwen”, o.a. lichtdrukbedrijf met woning te 

Eindhoven, winkelpand met bovenwoning te Valkenswaard en ver-

schillende kleuterscholen. 

Zijn scholen, vooral met platte daken, kennen een symmetrische 

organisatie rondom een binnenplaats en hebben een open en sober 

karakter. 
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De opdrachtgevers van zijn werken waren overwegend traditioneel 

ingesteld, boeren, arbeiders, industriëlen, kloosters en kerkelijke 

instanties.Jac. kwam uit een Katholiek milieu, was een familieman, 

integer, bescheiden, detaillist en sociaal voelend. Jac. was niet zake-

lijk ingesteld. Voor kerkelijke instanties en minder bedeelden werk-

te hij vaak voor niets.  

Hij was meer een einzelgänger die het liefst alleen werkte en niet 

samen met andere architecten. Een van de architecten waar Jac. re-

gelmatig contact mee had was architect Jos Bedaux uit Goirle. Hij 

ontwierp samen met hem een woning voor dr. Scholman, omgeving 

huidige Lepelaar, pand gesloopt. 

 

Na de oorlog werd Jac. aangesteld als rayonleider Rijksmonumen-

tenzorg voor de gemeenten Oirschot, Boxtel, Best en Liempde. Hij 

moest zo snel mogelijk op alle waardevolle panden affiches in het 

Engels en Nederlands aanbrengen voor het beschermen en behouden 

van het cultuurhistorisch gebouw. 

 

Jac. was bestuurslid (secretaris) van de Harmonie, en medeoprichter 

en 25 jaar hopman van de Scouting en lid van de Hockeyclub van 

Oirschot. 

 

Jac. Priem is na zijn veelbelovend werk van zijn studies en werken 

van vóór de oorlog een regionaal architect gebleven. Jac. was een 

echte vakman en heeft vooral grote verdienste voor de gemeente 

Oirschot gehad en hier veel Cultuurhistorisch Erfgoed nagelaten. 

 

 

Frans Adriaanse 

 

voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) 

 

 

 

Wordt vervolgd.  
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MUSEUMSCHATTEN 

 

We komen met onze rondwandeling door het museum bij het win-

terseizoen. Het wordt kouder en veel is er op het land niet meer te 

doen. Op het land staan nog wat winterbieten en de schoven graan 

liggen in de schuur opgeslagen en kunnen gedorst worden. In de 

winterhoek is ook een dorsvlegel om het graan te dorsen. Dit dorsen 

met de dorsvlegel gebeurde meestal met kleinere hoeveelheden 

graan voor eigen gebruik waarmee de boer naar de molen ging om 

te laten malen. 

 

Een ander bijzonder onderdeel is de schep waarmee de beerput 

leeggemaakt werd voor de winter. Het is een soort emmer aan een 

lange steel. Het was belangrijk om de put leeg te hebben voordat het 

ging vriezen want wanneer de grond hard bevroren was kon het een 

probleem worden om de put open te krijgen, en met de grote gezin-

nen was deze toch nogal dikwijls vol. De inhoud, beer genoemd, 

werd gebruikt voor het bemesten van het land. In het vroege voor-

jaar werd deze door de tuinders rond Utrecht gebruikt om de winter-

spinazie mee te bemesten, waardoor deze beter ging groeien. De 

beer was afkomstig van Utrechtse beerputten en werd per schip over 

de rivier de Vecht aangevoerd. Een oude beerput is ook archeolo-

gisch zeer waardevol omdat hij vroeger ook als een soort afvalput 

gebruikt werd en waarin allerlei keukenafval en kapot glaswerk, 

aardewerk, metaal en textiel verdween. Uit het gevonden afval kan 

veel over het dagelijkse leven worden afgeleid. Voor misstanden in 

de maatschappij die aan het daglicht komen is “de beerput gaat 

open” een bekende uitdrukking 

Wanneer je overdag buiten en in de schuur bezig bent geweest, is 

het ’s avonds goed toeven bij de plattebuiskachel. De hele familie 

bij elkaar en soms ook nog de buurman dan had je na het bidden van 

het rozenhoedje de ideale omgeving voor sterke verhalen. De platte-

buiskachel, soms ook wel Brabantse kachel of Leuvense stoof ge-

noemd, is een kachel waarbij de rookgassen, voordat ze door de 

schoorsteen afgevoerd worden, eerst door een kast worden gevoerd 

waarop zich enkele stookgaten bevinden. Deze kunnen met kachel-
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ringen vergroot of verkleind worden en zo dient de plattebuis tevens 

als fornuis. Achter de kookgaten bevindt zich de verticale kachel-

pijp, waarmee de rookgassen worden afgevoerd. De plattebuiskachel 

werd populair in de tweede helft van de 19
e
 eeuw. De naam Leuven-

se stoof kwam er, omdat in de streek rond Leuven mooi versierde 

exemplaren gemaakt werden. 

Maar om die kachel te kunnen stoken was wel hout nodig. Daarvoor 

zien we in de winterhoek verschillende bomenzagen, want het is wel 

vakwerk om de juiste zaag te gebruiken. Er is een grote trekzaag die 

gebruikt wordt voor het grote werk. Deze trekzaag is ongeveer 1.60 

m. lang en heeft een breed zaagblad en aan beide einden een hand-

vat, zodat je om de beurt moet trekken. Als de boom geveld is wordt 

de spanzaag gebruikt om het hout in handzame stukken te zagen. Bij 

de spanzaag wordt het zaagblad in een houten frame gespannen. Dit 

houten frame kent twee verticale spanzaagarmen en in het midden 

een horizontale spanregel, hiermee kan de zaag op de gewenste 

spanning gedraaid worden. Het zaagblad is dun, wat minder wrij-

ving geeft, en je kunt er mee trekken en duwen zodat je hem ook 

alleen kunt gebruiken. 

Bij de kachel staat ook een gietijzeren kolenbak, deze werd gebruikt 

voor antraciet of eierkolen. Antraciet is een vorm van steenkool die 

aan een hoge druk en temperatuur heeft blootgestaan en 10% vluch-

tige bestanddelen heeft. Antraciet was populair vanwege de stabiele 

brandeigenschappen en geringe stofverspreiding. De goedkopere 

synthraciet en eierkolen werden gemaakt van samengeperst antra-

cietgruis. Behalve de antraciet en eierkolen kennen we de briketten, 

deze hebben de vorm van een kleine baksteen en zijn gemaakt van 

geperste bruinkool. Briketten blijven lang gloeien en werden dan 

ook gebruikt om het vuur in de kachel ’s nachts aan te houden, ook 

werd een stuk briket gebruikt in een test voor in de voetenstoof. Al 

deze soorten kolen werden door Pietje Wal, of Megens thuis be-

zorgd nadat ze eerst vanaf het station in Best, waar ze met de kolen-

trein los aangevoerd werden, met paard en wagen naar Oirschot 

werden gebracht. Ze moesten vanuit de wagon met de schop op de 

wagen geschept worden dan naar Oirschot, daar weer lossen en 

daarna in zakken scheppen om ze bij de klanten af te leveren. 
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Bij de plattebuis zien we verschillende soorten klompen. Behalve de 

gewone klompen staan er ook een paar tripklompen, dit zijn lage 

klompen die worden voorzien van een lederen riempje. Op de trip-

klomp kan iedereen zonder moeite lopen omdat de houten kap wordt 

vervangen door een riempje.  

 

Het maken van de klomp was een ambacht op zich, en de klompen-

makers genoten dan ook hoog aanzien zij waren lid van het zoge-

noemde klompen gilde. Toch kan ik me ook herinneren dat mijn opa 

die aannemer was, in de winter, als er niet gebouwd kon worden 

klompen maakte voor wat extra bijverdienste. Wij gaan er automa-

tisch vanuit dat de klomp een puur Nederlandse dracht is, maar de 

klomp komt oorspronkelijk uit het zuiden van Frankrijk. Langs de 

hele kust van Europa van de Atlantische oceaan tot aan de Noordzee 

werden klompen gedragen. Voor het maken van klompen is speciaal 

hout nodig. Het hout van de wilg en populier is erg sterk en wordt 

dan ook het meeste gebruikt voor de degelijke Nederlandse klomp. 

Het is dan ook geen wonder dat in de omgeving van Best en St. Oe-

denrode zoveel populieren staan. In deze plaatsen waren veel klom-

penmakerijen die bijna allemaal verdwenen zijn. Er worden nog wel 

op een enkele plaats klompen gemaakt maar door het gebrek aan 

kennis en opvolgers heeft ook het klompenmuseum in Best zijn deu-

ren moeten sluiten, en zo gaat een 800 jarige traditie verloren.  

Maar het is goed dat in het museum “de Vier Quartieren” nog veel 

van de gebruiken en gebruiksartikelen bewaard zijn die door en-

thousiaste vrijwilligers aan de bezoekers worden uitgelegd. Door 

een begeleide rondleiding wordt de bezoeker op dingen gewezen die 

anders aan de aandacht ontsnappen. Maak daarom een keer een af-

spraak om met een groepje te komen en geniet van de nostalgie en 

een kopje koffie met Oirschotse poffer. 

 

Ik ben nu aan het einde van mijn rondwandeling door het museum 

gekomen. Zoals u hebt kunnen lezen zijn er nog veel museumschat-

ten te bekijken en ik hoop dat u hebt genoten van mijn uitleg. 

 

Nelly van Kessel  
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DE KANUNNIKEN VAN OIRSCHOT (7) 

 

 
 

 

 

 

 

 

12. Theodorus/Theodericus Bertholdi van Megen  

 

Theodorus/Theodericus Bertholdi van Megen was onder verschil-

lende benamingen bekend: Dir[c]k Bertolsz, Diderik Berthout[s] en 

Bertholdus. Hij was priester en kanunnik in Oirschot vanaf 1385 tot 

hij in 1406 stierf.
1
 Deze priester was tevens niet-residerend pastoor 

(destijds ‘persoon’ of ‘investiet’ genoemd) van Aerle bij Beek. Bo-

vendien was hij lid van de O.L.Vrouwe Broederschap van ’s-

Hertogenbosch. 

 

Voor het eerst komt heer Theodericus, zoon van wijlen Bertholdus 

zoon van Theodericus, voor in 1382. Hij verkoopt dan een erfcijns 

van 18 oude schilden aan Johannes Nollekinus. Die cijns moest be-

taald worden uit goederen, die heer Theodericus zelf bezat, en wel:  

-  het goed genaamd de Aahorst in Beek bij Aerle, ter plaatse ge-

naamd Boerdonk, 

- een huis en tuin die eerder waren van een kind van Yda Vaes in 

Oirschot,  

-  een beemd genaamd Papenbos (ook: Popenbos) in Oirschot, die 

hij van de dochter van Yda Vaes had gekocht. 

 

Omdat in deze akte heer Theodericus ook beloofde samen met zijn 

broer de lasten te voldoen maar dat hij die broer wel schadeloos zou 

houden, weten we dat die broer Goessuinus Model genoemd werd.  

Heer Theodericus heet in deze akte nog geen kanunnik. Maar gezien 

het bezit in Aerle is hij mogelijk al wel pastoor daar geweest.
2
 

Rectificatie 

In het vorige nummer is per abuis op pag. 47 de naam van het  

4e kind weggevallen: 

Lisbeth van Baest (1395-1475). 
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Drie jaar later verkocht Johannes Nollekinus de erfcijns weer door. 

In de betreffende akte wordt heer Theodericus dan wel aangeduid 

als ‘kanunnik van Oirschot’.
3
 Dat is 9 jaar eerder dan tot nu bekend 

was
4
. 

 

In 1394 is hij samen met zijn mede-kanunnik Johannes Multor ge-

tuige bij de bevestiging van een overdracht bij notaris Daniel de 

Oerscot, clericus van Luik, van een roggepacht, die Heiluigis doch-

ter van Yda Vaes verkocht heeft aan de deken en het kapittel in Oir-

schot.
5
 Deze Heiluigis is waarschijnlijk dezelfde als ‘het kind’ van 

Yda Vaes dat eerder eigenares was van het huis dat heer Theoderi-

cus in 1382 bezat.  

 

Als kanunnik in Oirschot en mede in zijn functie als persoon van 

Aerle krijgt hij in 1400 ten behoeve van het kapittel van St. Petrus 

een roggepacht uit de Merebeempt, een beemd aan de Nevelhovel in 

Oirschot.
6
  

 

Volgens de lijvige kerkelijke geschiedschrijving van het bisdom ’s-

Hertogenbosch, door Coppens tijdens 1840 en 1844 in vijf delen 

vastgelegd, zou Theodorus in 1396 tot kapitteldeken zijn aange-

steld.
7
 Maar in andere bronnen staat hij nergens als deken genoemd, 

zelfs niet in zijn testament. Dat hij deze functie in die tijd daadwer-

kelijk heeft gehad is temeer onwaarschijnlijk, omdat hij in dat jaar 

aan de deken (en het kapittel) toestemming vroeg om zijn testament 

te mogen opmaken
8
. Als hij zelf deken was geweest, zou dat niet 

nodig zijn geweest. Ofschoon op 6 december 1396 aan hem, als ‘ka-

nunnik’, deze toestemming wordt gegeven, stelt hij dat nog 10 jaar 

uit.  

 

Op19 februari 1406 maakt notaris Henricus Jordani, priester van 

Luik, het testament van Theodericus, dan aangeduid met: priester en 

kanunnik van de collegiale kerk van St. Petrus en investiet van de 

kerk van Aerle bij Beke. 
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Testament van kanunnik Dirk Bertoltsz, investiet van Aarle bij Beek, 1406 

(BHIC, Toegang 241, inv. 73) 
 

Aan de kerk van Luik schenkt hij geld wegens ‘onrechtmatig ver-

kregen goederen’. Om zijn jaargetijde te verzorgen krijgen de deken 

en het kapittel een roggepacht uit een hoeve in Hedel. Dezelfde  

hoeve moet ook een roggepacht opbrengen voor de kerkfabriek en 

een hoeveelheid rogge voor de priesters, die tijdens zijn jaargetijde 

op het hoogaltaar en het altaar van de parochie de mis opdragen, en 

voor de koster.
9
  

 

Bovendien schenkt hij geldbedragen aan 

- iedere priester, die in de genoemde kerk diensten verricht, 

-  de vier bedelorden
10

, 

-  de kerkfabriek van St. Odulphus in Best
11

 

-  de kerkfabriek van Aarle-Beke.  
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De rest van zijn goederen wordt verdeeld onder zijn verwanten.
12

 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts (wordt vervolgd) 

hbogaartvugts@zonnet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
Visschedijk: kanunnik vanaf 1394, p. 42 

2
 BP 1176 mf7 E 09 f. 271v 

3
 BP 1176 mf7 E 09 f. 271v. 

4
 zie noot 1 

5
 AKO I nr. 147 p. 130 

6
 Ako I nr. 194 p. 142 

7
 Coppens III, p. 150 

8
 AKO I nr. 181 p. 139 

9
 Hij noemt met name de rectoren van de altaren van St. Michael (nog niet eerder 

in Oirschot vernoemd altaar, zie artikelen over de altaren in de Oirschotse kerk in 

Van den Herd en www.canonvanoirschot.nl ), St. Katkarina en Barbara, St. Jo-

hannes de Evangelist, het altaar van de kapel van heer Jordanus Brant, het altaar 

van de kapel van de H. Maagd en het altaar van St. Katharina en Lucia in die 

kapel, en de rector van het altaar van St. Joris in het gasthuis.  
10

 Franciscanen, Dominicanen, Karmelieten en Augustijnen. 
11

 Na veel tegenwerking door het kapittel van Oirschot werd pas op 7 dec.1553 de 

al langer bestaande houten St. Odulphus-kapel in Best door de bisschop van Luik 

verheven tot parochiekerk. 
12

 AKO nr. 219 p. 148 
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