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 VOORTIJDIGE HUWELIJKSGEMEENSCHAP IN 

OIRSCHOT 

 

In 2013 verscheen in Van Den Herd mijn artikel Een heymelick rap-

tus
1
, spottelick voor Godes kercken, Boetestraffelijke zaken vanwege 

voortijdige huwelijksgemeenschap
2
. Daarin werd de strafzaak tegen 

Simon Henrick van Hees en Christina Willem Kemps wegens voor-

tijdige huwelijksgemeenschap beschreven. De zaak is een van de 

acht dossiers vanwege dit delict die voorkomen in de vonnis- en 

eedboeken van de Schepenbank van Oirschot.  

Voortijdige huwelijksgemeenschap was een strafbaar feit op grond 

van het Echtreglement voor de generaliteitslanden uit 1656. In arti-

kel XLVIII (48) van het Echtreglement was geregeld dat (omdat de 

ervaring leert dat velen ontijdig tesamen als man en vrouw wonen) 

de echtelieden waarvan kon worden vastgesteld dat zij voordat zij in 

de ondertrouw aangetekend waren door de bruidegom ghedefloreert 

ofte geswangert sijn bestraft konden worden met een boete van 

veertig gulden. Om tot een veroordeling te komen moest de dros-

saard het feit bewijzen, en daarvoor had hij veelal de medewerking 

nodig van een verklikker: iemand die bij de magistraat meldde dat er 

binnen negen maanden na een huwelijk een kind was geboren. De 

instantie waarvoor het huwelijk was voltrokken (schepenbank of 

predikant) en de pastoor, die uit het doopregister een extract van de 

doop moest leveren, maakten de bewijsvoering rond. In een aantal 

gevallen is geen vonnis teruggevonden: mogelijk is de zaak gesepo-

neerd, of in der minne geschikt.  

Alle acht dossiers worden hieronder beschreven. 

 
Dossier nr. 1573 (21 oktober 1722). 

 

Gedaagde: Aart Jan van Liemt 

Tenlastelegging: dat den ged[aagde] Annemarij van Croonenburgh, 

sijne jegenswoordige huijsvrouw soo danigh onteijdigh heeft gede-

floreert ende beswangert, dat sij onteijdigh in het kinder bedde is 

bevallen van een welgeschape dogter. 

Vonnis: betaling van een boete van veertig gulden
3
.  
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Aert Jan van Liempt, meester klompenmaker, trouwt op 22 februari 

1722 voor de schepenen van Oirschot met Annemaria Denis van 

Croonenborg. Zij wonen beiden op Verrenbest. Hun oudste kind Jan 

wordt op 1 mei 1722 te Best gedoopt. Een jongetje dus, en niet, zo-

als de tenlastelegging meldt: een welgeschape dogter. 

 

Dossier nr. 1574 (23 september 1722). 

 

Gedaagde: Jan Dielis Hendricx (van Woensel) 

Tenlastelegging: dat den ged[aagde] Maria Aelberts van den Aker, 

sijne jegenswoordige huijsvrouwe soo danigh ontijdigh heeft gede-

floreert ende beswangert, dat sij onteijdigh in ’t kinder bedde is 

bevallen van een welgeschape kindt 

Vonnis: betaling van een boete van veertig gulden
4
. 

 

Cornelia, de dochter van Jan Dielis van Woensel en Maria Albert 

van den Aker, uit Liempde, wordt op 28 februari 1722 te Liempde 

gedoopt. Haar ouders zijn enkele weken eerder, op 2 november 

1721, voor de schepenen van Oirschot getrouwd. Het feit dat ze hun 

oudste kind (in tegenstelling tot hun overige twaalf kinderen die in 

Oirschot worden gedoopt) in de geboorteplaats van de moeder laten 

dopen kan niet verhullen dat er van voortijdige huwelijksgemeen-

schap sprake was.  

 

Dossier nr. 1575 (17 september 1742). 

 

Gedaagde: Johannes Verhoeven 

Tenlastelegging: dat den gedaagden op den seeventhienden decem-

ber seeventhien hondert een en veertig met Cornelia Hoppenbrou-

wers eene jonge weeduwe na lange met de selve verkeerdt en omge-

gaan te hebben alhier getrouwdt seijnde desselve Cornelia op den 

sesthienden februarij seventien hondert twee en veertig en dus 

ontrendt twee maanden daar aan volgende is in de craam gekoomen 

van een volkoome welgeschaapen soontje sijnde doodt ter weerelt 

gekoomen. 

Vonnis: niet bekend 
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Cornelia Frans Hoppenbrouwers, weduwe van Gerrit Henrick van 

de Ven, trouwt voor de schepenen van Oirschot op 17 december 

1741 met Jan Wouter Verhoeven. Ondanks het feit dat hun kind 

dood wordt geboren wordt Jan aangeklaagd, en dat dankzij een ver-

klaring van 19 september 1742 van Petronella, huijsvrou van Evert 

Verhoeven, geswoorene vroetvrouwe deser vrijhijt Oirschot, ter 

instantie van Antonij van Grevenbroek, drossaard, dat op den 16
e
 

februarij deses jaars 17c twee en veertig is ontbooden of gehaalt 

geworden bij Cornelia Hoppenbrouwers huijsvrouwe van Johannis 

Verhoeven in barens noot sijnde en welke sij attestante heeft geas-

sisteert en helpen verlossen van een doot kint, sijnde een soontje.  

 

Dossier nr. 1576 (4 oktober 1740). 

 

Gedaagde: Jan Jansse van Laarhoove 

Tenlastelegging: dat den gedaaghden met Maria Dirck Scheepens 

jonge doghter den achtienden junij seeventhien hondert en veertigh 

in ondertrouw opgenomen seijnde, alvoorens soodanigh heeft geim-

pregneerdt en beswangerdt, dat sij op den aght en twintigsten au-

gustus daar aan volgende is in de craam bevallen van een welge-

schaape kindt 

Vonnis: betaling van een boete van 40 gulden
5
. 

 

Jan van Laarhoven trouwt op 3 juli 1740 voor de schepenbank met 

Maria Dirck Schepens. Zij wonen op Straten. Hun zoon Henrick 

wordt op 28 augustus 1740 gedoopt. Maria overlijdt in 1747. In 

1752 wordt Jan twee keer, kort na elkaar, opnieuw vader, van twee 

verschillende moeders. Op 11 juni 1752 bevalt Maria Brants, we-

duwe van Joseph van de Schoot, van een zoon van Jan van Laarho-

ven. Acht dagen later wordt Petronella, de onwettige dochter van 

Jan van Laarhoven en Adriana Henrick van de Ven gedoopt. Jan 

hertrouwt acht maanden later, op 18 februari 1753, voor de sche-

penbank met Maria Brants. 
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Dossier nr. 1577 (17 september 1746). 

 

Gedaagden: Sijmon Hendrick van Hees en Christien Willem Kemps 

Tenlastelegging: dat de gedaagdens op den sevende november 1745 

voor de wet alhier getrouwd sijn als blijckt uijt het extract van het 

trouw register deser vrij en heerlijckheijt van Oirschot bij den heer 

secretaris L. de Marcq geextradeerd, en alhier sub L A. gevoegt, 

sijnde het nu sulcx dat de gedaegdesse in de derde maend nae dat sij 

met de gedaegde alhier als voor door de wet was getrouwd in de 

kraem is gecoomen en sulcx wel in de maend februarij 17c ses en 

veertig dat doen ter wereld gebragt heeft een soon die den achttien-

de dito maend alhier te Oirschot in de Roomse Catholijcke kerck is 

gedoopt, consteerende het selven door het extract uijt het doop re-

gister welck den heer Land Deeken P van Helmont Rooms Pastoor 

alhier daer van heeft gegeven en ten dese sub L. B gevoegt Door 

allen het welck handtastelijck blijckt dat de gedaegdesse notoirlijck 

voor haeren ondertrouw en opgevolgde trouw beswangerd is ge-

weest. 

Vonnis: betaling van een boete van veertig gulden
6
.  

 

Op 17 september 1746 worden Simon Henrick van Hees en Christi-

na Willem Kemps door de drossaard van Oirschot aangeklaagd we-

gens voortijdige huwelijksgemeenschap. Het extract uit het trouw-

register en dat uit het doopregister zijn als bewijsmiddelen in het 

dossier bijgevoegd. Simon is een weduwnaar van 30 jaar als hij op 7 

november 1745 voor de schepenen hertrouwt met Christina Willem 

Kemps. Drie maanden later, op 18 februari 1746 wordt hun zoon 

Henricus gedoopt.  

De schepenen veroordelen de echtelieden op 16 november 1746 tot 

betaling van een boete van veertig gulden. 
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Dossier nr. 1578 (17 september 1746). 

 

Gedaagden: Jan Jansen van de Ven en Cornelia Joost van Cuijck 

Tenlastelegging: dat de gedaegdens op den vierde september 17c 

vijf en veertigh bij den eerwaerde gereformeerde Kercken Raed al-

hier in ondertrouwt zijn opgenomen, dat oock de selve op den ne-

gentiende der aen volgende inde gereformeerde kerck alhier zijn 

getrouwd, sijnde het nu sulx dat de geaegdesse in de derde maend 

nae dat sij met de gedaegde in de gereformeerde kerck was ge-

trouwd inde kraem is bevallen en sulx in de maend december 17c 

vijf en veertigh, dat sij doen gebaerd heeft een soon welk op den 

veertiende december 1745 te Best is gedoopt.  

Vonnis: betaling van een boete van veertig gulden
7
.  

 

Joannes, zoon van Jan van de Ven en Cornelia Joost van Cuijck 

wordt op 14 december 1745 te Best geboren. Zijn ouders zijn drie 

maanden daarvoor voor de predikant in Oirschot in het huwelijk 

getreden. In het dossier worden een extract van het trouw register 

bij den Hoogh Eerwaerde Heer A. van den Burgh predikant deeser 

gereformeerde kerck gegeven, alsmede een uit het doop Register der 

Roomse catholijcke Kerck van Best door den heer Hendrick Cop-

pens Rooms priester aldaer gegeven gevoegd, door allen het welken 

manifestelijck blijkt dat de gedaegdesse voor haeren ondertrouw en 

gevolgde trouw beswangeert geweest is. 

 

Dossier nr. 1579 (17 mei 1748) 

 

Gedaagden: Peter Willems van Overbeeq en Maria Paulusse de 

Weert 

Tenlastelegging: dat de gedaegden voor en al eer hij met de voors. 

sijn huijsvrouw getrouwt is geweest dezelve met kinde geimpreg-

neert heeft soodanigh dat sij op den 22 October 1747 tijde wanneer 

den ged. met dezelve sijn vrouw in ondertrouw was, van een kint in 

de kraem bevallen is. 

Vonnis: niet bekend 
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Peter Willem van Overbeek is de zoon van vice-president schepen 

Willem Mathijs van Overbeek. Op 15 november 1747 treedt Peter 

voor de schepenbank van Oirschot in het huwelijk met Maria Pau-

lusse de Wert, de dochter van vice-president schepen Paulus Hen-

rick de Wert. Hun oudste zoon Jan wordt op 22 oktober 1747 in 

Oirschot gedoopt. Zij wonen op Straten.  

 

 
 

Dossier nr. 1580 (1752) 

 

Gedaagden: Cornelis Peters Spapen en Johanna van den Boer 

Tenlastelegging: het in facto waar is als dat Johanna van den Boer, 

geboortig van Woensel bij Peter Spapen als dienstmaagd gewoond 

heevd, dat sij Johanna op vrijdag avond den 19
de

 november 1751 

ten huijse van Peter Spapen daar sij als dienstmaagd woonde in de 

kraam is bevallen en ter weereld gebragt heevd een dogter. Dat de 

voorn. Johanna van den Boer weesende drie weeken kraams als dat 

sij en de voorn. Cornelis Peters Spapen zig ten ondertrouw alhier 

ten raad huijs gepresenteerd hebben op saturdag den 11
de

 december 

1751 vervolgens na drie gedaane proclamatien op den 26
ste

 dito 

maand in den houwelijken staat ook bevestigd bennen. 

Vonnis: niet bekend 
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Cornelis Peter Spapen is de zoon van Peter Spapen, koopman, bak-

ker, winkelier, lakenkoper en vice-president schepen van Oirschot. 

De dienstmeid van de familie, de Woenselse Jenneke Aert van den 

Boer, bevalt op 19 november 1751 van een dochter, Jenneke. Omdat 

er bij de geboorte geen vroedvrouw aanwezig was zijn de drossaard, 

de president en vice-presidentschepen met een geswoore Clercq op 

saturdag snamiddags den 20sten november 1751 naar het huis van 

Peter Spapen op de Kerkhof gegaan, en hebben de kraamvrouw ge-

vraagd wie de vader van het kind is. Peter Spapen vertelt dat sijne 

voorn. Dienstmeijd sijnen soon Cornelis Spapen had gevaderd. Hij 

zegt ook nog dat de Heer drossard geen koste ofte moeijte om de 

boete moest doen want dat soodra maar geld heb sal ik den dros-

sard voldoen en betaelen, waaraan hij nog toevoegt: en dat seg ik 

jouw in presentie van dese twee Heeren.  

Drie weken na de bevalling gaan Cornelis en Jenneke op het raad-

huis in ondertrouw. Het huwelijk wordt op 11 december 1751 geslo-

ten. 

In het dossier zijn een autenticq extract van het trouwregister deser 

vrij en heerlijkheijd en een uijt het doopregister van het rooms ca-

tolijke kerken boek toegevoegd. Ondanks de poging tot omkoping 

van een ambtenaar in functie door vader Peter is er geen vonnis ge-

wezen in deze zaak. 

 
Anton Neggers 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Raptus (vgl. eng. rape): ontvoering of verkrachting van een meisje of vrouw 

2
 Van den Herd, XX (2013), pag. 14 

3
 RHCe R Oirschot 103 f. 75 

4
 RHCe R Oirschot 103 f. 119v 

5
 RHCe R Oirschot 104 f. 63v 

6
 RHCe R Oirschot 104 f. 110 

7
 RHCe R Oirschot 104 f. 109v 
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VOLKSVERHALEN UIT NOORD-BRABANT (2) 

 

Inleiding 

In het 1
e
 artikel van deze reeks stond ik stil bij de vraag wat we ei-

genlijk verstaan onder een volksverhaal en hoe we volksverhalen 

kunnen verdelen in verschillende typen. Ik eindigde ermee enkele 

volksverhalen te noemen die een link hebben met Oirschot.  

In het tweede en derde artikel van de reeks ga ik nader in op volks-

verhalen die in het Oirschotse spelen. Ik beperk me tot verhalen 

over de kaboutermannetjes, de gloeiige en het verhaal van het witte 

paard die volgens de bekende verhalenverzamelaar J.R.W.Sinninghe 

tot de sagen gerekend worden en achtereenvolgens vallen onder: de 

aardgeesten, de vuurgeesten en de luchtgeesten. Verhalen over wa-

tergeesten komen in Brabant weinig voor. 

Dit tweede artikel is geheel gewijd aan verhalen over de kabouter-

mannetjes. Allereerst ga ik in op wat Sinninghe en anderen onder 

aardgeesten verstaan en waar die indeling op terug te voeren is. 

Vervolgens behandel ik de verschillende typen kaboutermannetjes 

die door Jacques Sinninghe en Willem de Blécourt worden onder-

scheiden. Daarna komen de verhaalfragmenten aan bod over Kabou-

ters die in het Oirschotse zijn gesitueerd. 

Het derde artikel van de reeks gaat in op verhalen uit de regio over 

de gloeiige en het witte paard.  

 

Elementenleer  

Zoals in het 1
e
 artikel was te lezen rangschikt Jacques R.W. Sin-

ninghe in zijn “Noordbrabants Sagenboek” sagen over dwergen (zo-

als hij de kabouters noemt) onder de categorie aardgeesten. Daar-

naast onderscheidt hij watergeesten, vuurgeesten en luchtgeesten.  

De indeling in geesten op basis van de elementen water, aarde, vuur 

en lucht, is terug te voeren op de zogenaamde elementenleer zoals 

we die kennen uit de Griekse filosofie.  

Deze theorie is afkomstig van de Griekse filosoof Empedocles (490 

voor Christus) die als eerste verkondigde dat alle stoffen zijn opge-

bouwd uit vier elementen die niet zonder elkaar kunnen en elkaar 

versterken of verzwakken. Zo heeft water vuur nodig om warm te 
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worden en kan te veel vuur geblust worden met water. De aarde 

heeft lucht nodig om alles te laten groeien, maar te veel aarde zorgt 

voor stilstand, die weer in beweging komt door lucht.  

Ook de bekende Griekse wijsgeer Aristoteles 

ging uit van de elementenleer. Hij was ervan 

overtuigd dat de vier elementen altijd op zoek 

zijn naar hun natuurlijke plaats. Een steen valt 

op de grond omdat de aardse elementen van 

nature omlaag proberen te bewegen, het water 

stroomt precies over het oppervlak, de lucht 

stijgt uit boven het water en het vuur stijgt 

boven alles uit waardoor vlammen opwaarts 

bewegen. Zo ontstaat een paradigma waarbij 

alles met elkaar is verbonden. 

De Grieks/Romeinse medici Hippocrates en Galenus werkten even-

eens met dit model en bouwden er het geneeskundig systeem op van 

de vier lichaamssappen (bloed/vuur, gele gal/lucht, slijm/water en 

zwarte gal/aarde), dat de medische wetenschap bijna 1500 jaar lang 

domineerde. Zo ging Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van 

de antroposofie, uit van een indeling van de menselijke psyche in 

vier basistemperamenten: cholerisch (vuur), sanguinisch (lucht), 

flegmatisch (water) en melancholisch (aarde). Ook bij de bekende 

psychoanalyticus Carl Gustaf Jung (1875-1961) zien we nog over-

eenkomsten met de vier elementen in zijn leer van vier persoonlijk-

heidstypen: willen (vuur), denken (lucht), voelen (water) en doen 

(aarde). 

Al sinds de klassieke oudheid was er belangstelling voor oude my-

then en hun oorsprong en in de 19
e
 eeuw werd de mythologie een 

populair studieobject van o.a. antropologen, sociologen, historici, 

psychologen en letterkundigen. Het is dan ook niet verbazingwek-

kend dat we hier stevige sporen aantreffen van de elementenleer. Dit 

zien we eveneens terug in het verhalenonderzoek uit de 20
e
 eeuw 

zoals bijvoorbeeld in het “Kleines Lexikon der Dämon und Elemen-

targeiste” van Leander Petzoldt uit 1990. Ook hij categoriseert, net 

als Jacques Sinninghe, verhalen op basis van een indeling van 

daemonen in water-, aarde-, vuur- en luchtgeesten. 
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Aardgeesten volgens Sinninghe  

In de mythologie is een aardgeest een fictief wezen dat het land be-

woont (in tegenstelling tot de lucht- en watergeesten). Aardgeesten 

worden meestal voorgesteld als kleine, mensachtige wezens die zo-

wel goed- als kwaadaardig kunnen zijn. Ze wonen in afgelegen stre-

ken, diep het donkere bergland in of zelfs ver onder de aarde. Ze 

munten uit in het smeden van metalen en bezitten soms grote schat-

ten, die zij in onderaardse holen verborgen houden. Tot de aardgees-

ten behoren niet alleen dwergen, aardmannetjes en kabouters maar 

ook elfen en tovenaars.  

 

J.R.W. Sinninghe rekent naast dwergen ook elfen en reuzen onder 

de aardgeesten. De alven of elfen, noemt men in Brabant ook wel 

“witten” en zij herinneren ons volgens hem aan de fairies oftewel 

feeën van de Keltische landen. Zo doet het verhaal van het haspe-

lende kaboutervrouwtje uit Steensel dat ’s nachts het gesponnen 

garen van de omwonende boerinnen haspelde, Sinninghe denken 

aan de spinnende witte juffers. In Brabant vindt men vele kleine 

heuvels die Alvinnebergen of Alvenbergen worden en waar volgens 

overlevering elfen wonen. In tegenstelling tot België waar bijna ie-

dere stad haar reuzen heeft, kan Brabant volgens hem alleen bogen 

op de keistamper van Boxtel en verhalen over reuzen in Breda. 

Veel groter in getale zijn de verhalen in de provincie Brabant over 

kabouters. Sinninghe noemt een fiks aan-

tal plaatsen in de Kempen waar kabouter-

verhalen zijn opgetekend, zoals in Hapert, 

Duizel, Tilburg, Alphen, Bergeik, Some-

ren, Nederwerten, Luiksgestel, Vessem, 

Hogeloon, Son, Veldhoven, Oerle en ja 

ook in Oirschot. De verhalen over kabou-

ters zijn dermate talrijk dat hij hier de 

volgende onderverdeling in aanbrengt. 

Allereerst worden kabouters vaak in ver-

band gebracht met vroegere bewoners uit 

de streek. Zij bewonen dan heuvels die pre-historische graven bevat-

ten, of plaatsen waar zich vroeger verdedigingssterktes bevonden. 
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Soms leidt dat tot niet houdbare hypotheses zoals bijvoorbeeld het 

toeschrijven van aarden tabakspijpjes, die vaak bij graafwerk ge-

vonden werden, aan de kabouters. In oude tijden zouden de aard-

mannekes uit de pijpjes gerookt hebben, terwijl die pas dagtekenen 

uit de 16
e 
en 17

e 
eeuw toen het roken in ons land in zwang kwam.   

Verder zijn veel verhalen bekend over kaboutermannekes die in 

huizen en schuren allerlei werk verrichten om de mensen te helpen. 

Zij deden dat bij voorkeur ’s nachts en ze kregen daarvoor een belo-

ning in de vorm van voedsel dat voor hen klaar werd gezet, hetgeen 

ze na het werk opaten. In sommige verhalen komt het sagenmotief 

voor dat men soms kabouters voor de gek hield en hen oneetbare 

kost voorzette.  

Er gaan verhalen dat de hulp van de kleine mannekes zo ver ging dat 

ze zelfs wiegekinderen meenamen naar hun onderaardse verblijf om 

ze daar te verzorgen en later weer terug te brengen. Hierin ziet Sin-

ninghe het rudiment van kinderverwisseling door dwergen. Boze 

doodsdaemonen halen een pasgeboren kind weg en leggen er een 

klein misvormd schepsel, dat uiteraard tot de dwergen behoort, voor 

in de plaats. In Keltische sagen duikt het motief van wisselkinderen 

vaker op en wordt dit veelal aan de faireys (ofwel feeën) toege-

schreven. 

Van de kabouters werd verteld dat ze net als zigeuners de kunst van 

het waarzeggen verstonden. Merkwaardig genoeg worden over zi-

geuners vaak dezelfde verhalen verteld als over kabouters. Die zou-

den zich naast waarzeggen ook bezig houden met lezen uit de hand, 

vuur aanleggen en werk verrichten in huis en schuur tegen een klei-

ne vergoeding. Sinninghe gooit hier de vraag op of wellicht in Bra-

bant herinneringen aan eerder hier rondzwervende stammen zijn 

uitgewist die later opgegaan zijn in de sagen over kabouters? 

 

Kaboutermannetjes volgens De Blécourt 

Ook Willem de Blécourt merkt in zijn Commentaar in het boek 

“Volksverhalen uit Noord Brabant”op dat veel kabouterverhalen in 

Brabant en Limburg in feite geen kabouters maar zigeuners tot on-

derwerp hebben. Hij stelt ook dat internationaal gezien de kabouters 

soms vergelijkbaar zijn met de fairies (ofwel feeën). Toch doet hij 
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een poging om zoals hij zegt “enige duidelijkheid in deze verwar-

ring te brengen”. Hij doet dit aan de hand van de verhalen die Jac-

ques Cuijpers en Petrus Panken in de tweede helft van de 19
e
 eeuw 

hebben verzameld en opgeschreven. 

De Blécourt onderscheidt vier verschillende soorten van de sagefi-

guur van de kabouter: 1 vroegere bewoners, 2 zigeuners, 3 huisgees-

ten en 4 plaaggeesten. 

Ten aanzien van de categorie Vroegere bewoners en Zigeuners 

voegt zijn indeling niet veel toe aan die van Sinninghe. Interessanter 

zijn de omschrijvingen onder Huisgeesten en Plaaggeesten. 

Zo vermeldt hij de letterlijke betekenis van het woord Kabouter, 

namelijk: huis-bewaarder (kuba walda) en het feit dat dit woord 

verwant is met het woord Kobold. In de Noordbrabantse kabouter-

verhalen komt dit volgens hem vooral tot uitdrukking in de sociale 

functie van de kabouters. Huisgeesten dienden voornamelijk om 

oude waarden en normen te bekrachtigen hetgeen het in verhalen 

voorkomende vertrek van de kabouters,vanwege het opzetten van 

fabrieken, kan verklaren. Het bespotten van een kabouter kon ook 

het veronachtzamen van een norm betekenen zoals bijv. die van: 

“Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd”. 

Als aparte categorie onderscheidt De Blécourt, verhalen waarin ka-

bouters als plaaggeesten optreden. Soms gebeurt dat door het schen-

den van een verbod, zoals het feit dat men kabouters niet mag be-

spieden, maar ook worden onplezierige of ongewone ervaringen op 

rekening van de kabouters geschreven. Hij vertelt dat wanneer hij in 

gesprekken over de hulpvaardige, natuurvriendelijke mannetjes liet 

vallen dat kabouters ook “eng” en “gemeen” konden zijn, dat vaak 

ongelovige en afwijzende reacties opriep. Fijntjes merkt hij op: 

“Doorbreken van dit positieve beeld, vooral waar het tot legitimatie 

van bepaalde ideologische denkbeelden is verheven, is natuurlijk 

even ingrijpend dan het veronachtzamen van een door voorouders 

gesanctioneerd gebruik.”.  

 

De kabouter in Nederlandse kinderboeken 

Een dergelijk positief beeld van kabouters zien we terug in bewer-

kingen van sprookjes, zoals bijv. van de gebroeders Grimm, die aan 
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het eind van de 19
e
 eeuw verschenen. Ze werden ontleend aan 

volksverhalen die tot op dat moment alleen mondeling waren over-

gedragen. Hierin kwamen allerlei kabouterachtige wezentjes voor, 

aardgeesten die oorspronkelijk afkomstig waren uit de Germaanse 

mythologie. Een van de meest geliefde sprookjes werd ”Sneeuwwit-

je en de zeven dwergen”.  

Zoals in Dik Zweekhorst artikel “Dat hebben de kaboutermannetjes 

gedaan” te lezen is, begon daarna de opmars van de kabouter in het 

Nederlandse kinderboek. Auteurs van kinderboeken streefden ernaar 

kinderen een probleemloze wereld te presenteren en de kabouter 

paste daar goed in. In de kabouterboeken heerste een sprookjesach-

tige sfeer en speelde de natuur een grote rol. 

Kabouters waren al snel geliefd bij een groot publiek. Dat maakte ze 

geschikt om in de reclame te gebruiken. Zo gaf Van Nelle ook ka-

bouterboekjes uit. L.G. Steenhuizen zette in 1920 het oude sprookje 

“Van het toovervischje” voor hen op rijm. Dit verhaal komt al bij 

Grimm voor, met een visser in de hoofdrol maar in de bewerking 

draait het om het dwergenpaar Piggelmee.  

De kabouterduo's Puk & Muk en Wipneus & Pim zijn afkomstig van 

beneden de grote rivieren. De boeken van Puk en Muk werden 

vooral op katholieke scholen veel gelezen en werden geschreven 

door broeder Franciscus Xaverius (Adrianus Joannes Franciscus van 

Ostaden). Het eerste verhaal van Wipneus en Pim verscheen in 1948 

en was geschreven door B. van Wijckmade.  

Jean Dulieu, pseudoniem van Jan van Oort (1921) tekende een serie 

kabouterfiguren, waaruit zijn vrouw er één koos aan wie zij de naam 

Paulus gaf. Deze boskabouter werd de hoofdpersoon in een reeks 

kinderverhalen. Dick Laan publiceerde het eerste Pinkeltjeboek “De 

avonturen van Pinkeltje” in 1939. De Pinkeltjeverhalen ontstonden 

vertellend en waren vooral bedoeld om voorgelezen te worden. De 

stijl is daarop afgestemd, die ligt zo dicht mogelijk bij de verteltrant.  

Het succes van de kabouterboeken nam in het 2
e
 deel van de 20

e
 

eeuw alleen nog maar toe. In het werk van bekende schrijvers van 

kinderboeken, zoals bijv. Godfried Bomans, duiken kabouters op. 

Het beeld van de kabouters in de kinderboeken komt overeen met 

dat uit de eerdere volksverhalen. Ze wonen in het bos en onder de 
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grond en worden voorgesteld met een oudachtig, gebaard gezicht en 

hebben een rode puntmuts op. Overdag zijn ze onzichtbaar, maar in 

het donker verraden ze hun aanwezigheid door het stoken van vuur-

tjes of het geluid van smidswerk. En in het algemeen zijn ze hulp-

vaardig en dankbaar voor bewezen diensten. 

 

Volksverhalen over kabouters in het Oirschotse 

Na dit uitstapje naar kabouters in de jeugdliteratuur keren we terug 

naar de wereld van de volksverhalen en wel naar de kabouterverha-

len gesitueerd in Oirschot en omgeving.  

In het “Noordbrabantse Sagenboek” van Jacques Sinninghe wordt 

melding gedaan van de tabakspijpjes die gevonden werden in de 

Kabouterbergen, heuvels in het zogenaamde duin, zoals de zandver-

stuivingen tussen Oerle en Oirschot hier worden genoemd. 

Sinninghe verhaalt hier ook kort over enige mannen die ’s nachts 

door diezelfde zandverstuivingen trokken en toen bij de Kabouter-

bergen een stem hoorde roepen:  

“Oude man, oude man!” 

Toen een van hen antwoord gaf, zei de kabouter: 

“Zeg aan Abraham, dat Kyrië dood is.” 

Het ventje had zeker gedacht, dat er een van zijn volk langs ging; 

zegt Sinninghe. 

 

In het boek “Volksverhalen uit Noord Brabant” van De Blécourt 

treffen we naast een meer uitgebreid kabouterverhaal dat in Oirschot 

is gesitueerd en waarop ik aan het eind van dit artikel terugkom, 

eveneens verwijzingen aan naar de sage van kabouterkoning Kyrië.  

Kyrië betekent letterlijk “Heer” en in oude plaatselijke kabouterver-

halen wordt koning Kyrië gezien als de leider van de kabouters in de 

Kempen. In de verzamelingen van volksverhalen uit deze regio ko-

men we meermalen verhalen tegen waarin het doodsbericht van de-

ze kabouterkoning wordt verteld, dan eens gesitueerd in de ene 

plaats en dan weer in een andere. Het hoofdkwartier van de kabou-

ters uit de Kempen zou gelegen zijn in de Kabouterberg (een graf-

heuvel) in Hoogeloon en van daaruit ondernamen ze tochten in de 

omgeving. Na de dood van hun koning zouden de kabouters de 



________________________________________________________________17 

streek hebben verlaten met onbekende bestemming, niemand heeft 

sindsdien nog een kabouter in de Kempen gezien. 

 

Er worden verschillende verklaringen gegeven voor het vertrek van 

de kabouters uit deze streek. Zo geeft Jaques Sinninghe aan dat in-

woners van Hogeloon verzekeren dat ze vertrokken zijn op bevel 

van de paus maar dat men in Kempenland ook wel meent dat de 

Fransen met hun kanonnen ze verjaagd hebben of dat ze zijn ver-

trokken door de aanleg van een spoorweg. 

 

 
 

Een andere speculatieve veronderstelling hierover kwam ik tegen in 

De Nederlandse Volksverhalenbank. Hier wordt gemeld dat de sage 

van koning Kyrië wellicht overeenkomst vertoont met de verhalen 

rond de Griekse god Pan, de god van natuur en patroon van herders 

en jagers. Volgens Plutarchus (een Griekse historicus) werd een 

stuurman van een Grieks schip op weg naar Italië vanaf een eiland 

toegeroepen. Na de derde keer antwoordde hij en kreeg het verzoek 

te horen: “Vertel de mensen van Palodes dat de grote Pan dood is”. 

De stuurman riep zodra hij Palodes bereikte: “Magnus Pan Mortuus 

Est “ waarop een luid geweeklaag uitbarstte.  
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Zou de sage van Kyrië gebaseerd kunnen zijn op Pan's mythe? 

Eusebius, een christelijke geleerde uit de derde eeuw, interpreteerde 

het bericht van de dood van Pan als een aankondiging van de dood 

van alle ('pan' is Grieks voor al/alles) demonen (d.i. Grieks-

Romeinse goden), bewerkstelligd door Christus. Deze interpretatie 

was in de Renaissance populair (Borgeaud 1983) en deze in de 

Hochkultur ontstane versie zou opgepikt zijn door de Volkscultuur 

en in een kabouterverhaal zijn veranderd.  

Genoeg hypotheses over het vertrek van het kaboutervolk uit de 

Kempen! 

 

Het verhaal tot besluit 

Ik besluit dit 2
e
 artikel over volksverhalen in Brabant met het uitge-

breidere in Oirschot gesitueerde verhaal zoals we dat aantreffen het 

boek van De Blécourt, in de verzameling van verhalen van een 

schoolmeester uit Zeelst. Ik neem het verhaal integraal over en laat 

de interpretatie aan de lezers. Uiteindelijk spreekt het verhaal voor 

zich: 

 

Kaboutermannetjes 

 

Ja, daar in de Oorschotse hei moeten toch wel van die kleine “men-

nekes”met hun lange, volle baarden gehuisd hebben. Een voerman, 

uit Strijp van Den Bosch komende, heeft ‘r ook zo’n “karweike” 

gehad. ’t Is lang geleden, al van uit den tijd der kaboutermannekes 

natuurlijk, en de voerman is- even natuurlijk- ook al lang dood en 

begraven. 

Met zijn loggen wagen dan hotste en botste de goeie man voort in de 

richting van Strijp. Hij had Oorschot al achter den rug en naderde 

door den heikant allengs zijne woonplaats. Hoewel donker, was ’t 

toch nog niet heel laat, en heel koud, ook niet. De man ging tot tijd-

verdrijf “’ns aanstoke”. Hij klopte ’t neuswarmertje op de vlakke 

hand uit, haalde zijne tabaksdoos, ’n groote koperen, voor den dag, 

stopte op, sloeg vuur in zijn tonderdoos en smakte ’n paar grote 

blauwe rookwolken met welgevallen de lucht in. Met wilde hij 

voortgaan. Wat was dat? Hoorde hij daar niet roepen? “Boer hui!” 
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Hij ziet om, doch bemerkt niets. De stem herhaalt: “Boer, hui! as ge 

t’avond thuis komt, dan zeg dat Jertjen Aartjes dood is!”- 

Ik zal u maar gauw zeggen, dat de boer verder zonder ongeval of 

hindernis behouden thuis kwam, en hoewel moe en mat, verzorgde 

hij nog eerst z’n paard en viel toen met hongerige maag op z’n scho-

tel “erpel” aan. Daarna, in afwachting op z’n bord “mölk”, vertelde 

hij z’n “aventuurke van in de haai”. Maar kijk, nauwelijks had hij ’t 

voorval verhaald en waren de huisgenooten nog stom van verbazing, 

of er riep ene stem uit de diepte: “Mar Sjenne Marikus, als dat waar 

is,- daar dan ligt m’n lepelken.” Men zag elkander vragend aan. Die 

stem kwam uit den kelder. Daar alles nu verder stil bleef, deed de 

boer den voorslag naar beneden te gaan zien. Aangenomen! Hij zelf 

verstoutte zich voor te gaan met ’n licht. 

De kelderdeur werd met ’n kloppend hart geopend. Schoorvoetend 

volgden de huisgenooten den boer, die, voorzichtig rondziende, den 

trap afklom om mogelijk bij het minste verdacht geritsel terug te 

spoeden. Niets zag men bij ’t flauwe schijnsel van ’t walmend olie-

lampje. Niets? En daar dan- daar- in den hoek? Licht eens bij. Wat 

is dat? Een lepeltje, ’n snoeperig, klein, metalen lepeltje in den pot 

met melk. ’t Kaboutervrouwtje was bezig geweest den 

“zaan”(room) van de melk te scheppen- 

Nu was ’t raadsel meteen opgelost, waarom men bij deze boer zoo 

weinig boter karnen kon, en ’t vrouwtje schijnt al sinds geruimen 

tijd den “zaan”van de melk geschept te hebben. In ’t vervolg ging ’t 

toch wat beter met “butteren” bij dien boer. 

 

Maria van Deutekom 
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DE GEMEENTEONTVANGER. 

 

Voor de ‘Franse Tijd’ (1794 – 1813) was het beheer van de dorpsfi-

nanciën in handen van een borgemeester. Alle inkomsten en uitga-

ven van het dorpsbestuur liepen via hem. Na afloop van elk jaar 

controleerde het dorpsbestuur de borgemeestersrekeningen. Klopte 

die niet; was er bijvoorbeeld een tekort, dan moest de borgemeester 

uit eigen zak bijbetalen. Hij stond dus met zijn persoonlijk ver-

mogen borg voor eventuele tekorten. Vandaar het woord borge-

meester. Begrijpelijk dat een borgemeester draagkrachtig moest zijn. 

Hij moest immers een bepaald kapitaal (borgtocht) achter de hand 

hebben voor die eventuele tekorten. Bij zijn benoeming werd dan 

ook altijd bepaald hoe groot die borgtocht was en vastgesteld of hij 

die bezat. Voor zijn werk kreeg hij geen vast salaris, maar mocht hij 

een bepaald percentage van de dorpsinkomsten in eigen zak steken. 

Dat percentage werd ook bij zijn benoeming bepaald. De functie van 

borgemeester was niet zijn enige bron van inkomsten. Doorgaans 

had hij nog een ander beroep of een andere bron van inkomsten. 

 

In 1794, bij de komst van en de bezetting door de Fransen, was Jan 

Steyvers – onze latere maire (voorloper burgemeester) – borgemees-

ter. Waarschijnlijk een van de laatste. In 1800 solliciteert ene Go-

defrides van den Heuvel nog wel naar die functie, maar verder heb 

ik daar niets van terug kunnen vinden. 

Met de komst van de Fransen veranderde er in ons land, en dus ook 

in Oirschot, veel op maatschappelijk en bestuurlijk gebied. En voor-

al rond 1810, toen ons land doodgewoon bij Frankrijk ingelijfd 

werd. Ons dorp werd een gemeente, er kwam een nieuw soort ge-

meenteraad, bestuurlijke functies verdwenen, er kwamen nieuwe. 

Andere functies veranderden, of alleen van naam enz. enz. Zo werd 

de functie van borgemeester veranderd in die van gemeenteontvan-

ger. In november 1810 kom ik in de archieven voor het eerst het 

woord gemeenteontvanger tegen. Ene H. Koppens solliciteert dan 

naar die functie en wordt benoemd.  
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In september 1816 is ene Pieter Johannes van Bommel gemeente-

ontvanger. Er wordt dan in de gemeenteraad besloten zijn borgtocht 

te zetten op f 800.-. 

Hij is afkomstig uit Den Bosch, maar verder is er weinig over hem 

bekend.  

Dat wordt beter bij de volgende ontvanger, Henricus Dominicus van 

der Sande, die in februari 1825 aangesteld wordt, omdat Van Bom-

mel overleden is. Dan blijkt ook dat een gemeenteontvanger door de 

raad voorgedragen wordt, maar dat de goedkeuring moet komen van 

de Provinciale Staten.  

Henricus van der Sande, geboren in Grave, is van beroep goud- en 

zilversmid. Alvorens hij in functie treedt, moet hij in handen van de 

schout (nieuwe naam voor maire) een eed afleggen. Zijn verplichte 

borgtocht wordt bepaald op f 2.500,-. Daarvan is door notaris de 

Jong een akte opgemaakt, zodat we kunnen zien wat de gemeente-

ontvanger voor bezittingen als borgtocht achter de hand heeft.  

1 Woonhuis met tuin 13 roeden en 9 ellen f 1.800,- 

2 Perceel dennenbos 2 bunders en 30 ellen f 200,- 

3 Huis met tuin 3 roeden en 90 ellen f 1.400,- 

 

Dat eerste woonhuis stond (staat) aan de westkant van de markt en 

het andere in de Rijkesluisstraat tegenover het tegenwoordige win-

kelcentrum. 

Gedurende 32 jaar, tot aan zijn overlijden in september 1842, blijft 

hij in functie. Opvolger wordt zijn zoon Pieter Andries, die waar-

schijnlijk tevens de zaak van zijn vader overgenomen heeft, want 

ook hij is goud- en zilversmid. Met zijn benoeming wordt de borg-

tocht verhoogd en gesteld op f 3.400,-. Daarin zitten o.a. ook 2 hui-

zen. Ook een welgestelde man dus en getrouwd met een dochter van 

de familie Bolsius.  

In 1852 moet hij echter ontslag nemen om belangenverstrengeling te 

voorkomen. Immers zijn zwager Hendrik de Croon wordt dan be-

noemd tot burgemeester van Oirschot. 

 

In 1851 komt er een nieuwe gemeentewet tot stand. Daarin wordt de 

functie van gemeenteontvanger gerekend tot de hoofdambtenaren en 
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kort omschreven als de penningmeester van het gemeentebestuur die 

belast is met de inkomsten en ontvangsten van de gemeente en de 

betaling van de uitgaven en bovendien met het beheer van de kas. 

 

In oktober van 1852 wordt Hendrik van de Biggelaar gekozen tot 

gemeenteontvanger. In januari 1853 wordt dat geregistreerd. Het 

vak van smid schijnt toch wel lucratief te zijn, want ook hij is smid; 

meestersmid nog wel. En tevens hij heeft nog al wat bezittingen. 

Behalve van een huis, erf, schuur en tuin is hij eigenaar van twee 

bospercelen. Hij is daarbij rentmeester der fundatie van Amelrijk 

Booth. 

Na ruim 2 jaar echter komt er een tijdelijke waarnemer in de per-

soon van gemeentesecretaris van Heck. Vermoedelijk is Van de 

Biggelaar dan al ziek, want in januari 1855 overlijdt hij. 

 

Door B en W worden enkele kandidaten voorgedragen, om de func-

tie weer in te vullen, maar geen van die personen wordt benoemd, 

wel Leonard Huyskens, bewoner van de hertgang Straten. Voor de-

genen die een beetje op de hoogte zijn van het verleden van Straten, 

is Huyskens geen onbekende. Hij is geboren op 10-9-1805 en 

woonde tegenover het oude schoolhuis in een boerderij waar nu 

oud-tandarts Lamberts woont. Heel zijn leven vrijgezel gebleven, 

heeft hij verschillende functies in het Oirschotse bekleed. Op het 

ogenblik van zijn benoeming is hij gemeenteraadslid, maar hij 

vraagt direct ontslag. Hij is de persoon die zich o.a. beijverd heeft en 

in 1853 een verzoek heeft ingediend voor de heroprichting van de 

Antoniuskapel. Ook is hij lid van het armbestuur en van het gilde St. 

Joris. Bij dat laatste heeft hij zich tweemaal tot koning geschoten. 

Op een gegeven ogenblik wordt hij mede-eigenaar van de Stratense 

molen. En die eigenaren waren beslist niet de armste personen. In 

1864 wordt Leonard zelfs benoemd tot plaatsvervangend secretaris 

bij afwezigheid van secretaris P. van Heck. Als aardigheidje staat er 

in de archieven vermeld dat hij een mooi handschrift heeft. Het is 

april 1875 als hij ontslag vraagt als gemeenteontvanger, wat in juli 

van dat jaar ingaat. 
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In diezelfde maand volgt de benoeming van Cornelis Vogels tot 

nieuwe gemeenteontvanger. Voor de eerste keer wordt er melding 

gemaakt van een vast salaris. Dus niet meer een bepaald percentage 

van de gemeente-inkomsten zoals zijn voorgangers. Dat salaris 

wordt begroot op f 250,-. Dat is weinig als je weet dat een hulpon-

derwijzer in die tijd een jaarsalaris verdient van f 500,-. Een hoofd-

onderwijzer zelfs meer. Hieruit kun je opmaken dat gemeenteont-

vanger nog geen volledige baan is, maar een ambt dat iemand er bij 

doet. 

Op 13 december 1875 legt Vogels de volgende ‘eed van zuivering’ 

af: 

Ik zweer dat ik om tot ontvanger der gemeente Oirschot te worden 

benoemd directelijk of indirectelijk aan geen personen – hetzij in of 

buiten het bestuur – onder wat naam of voorwendsel ook, enige gif-

ten of gaven beloofd of gegeven heb, noch beloven of geven zal. 

Ik zweer dat ik om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te 

laten van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken aan-

nemen zal directelijk of indirectelijk. Zo waarlijk helpe mij God al-

machtig. 

 

Alsmede de eed volgens art. 108 der gemeentewet, luidende: 

Ik zweer dat ik alle de plichten die de wet regelend de samenstelling, 

inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen en door de raad 

van Oirschot vastgesteld of vast te stellen instructie aan het ambt 

van ontvanger hebben verbonden eerlijk en vlijtig zal vervullen.  

 

Zijn benoeming gaat in per 1 januari 1876. 

Op 29-5-1878 wordt hij daarbij tijdelijk benoemd als plaatsvervan-

gend secretaris. In 1887 - als secretaris Mikkers zijn ontslag indient, 

omdat hij niet gezond is - wordt onze gemeenteontvanger weer aan-

gesteld als waarnemend secretaris maar de Provincie weigert haar 

goedkeuring te geven aan deze benoeming.  

In januari 1903 geeft Cornelis Vogels te kennen dat hij gaat vertrek-

ken en dat hij zijn ontslag als gemeenteontvanger heeft ingediend. 

Of dat betekent dat hij uit Oirschot vertrekt, is niet duidelijk. Er zijn 

al gauw enkele kandidaten bekend, waaronder Aloyisius van Baar 
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en Adrianus (Janus) van den Heuvel, allebei inwoners van Oirschot. 

Er wordt door de raadsleden gestemd en dan krijgt A.van Baar vijf 

stemmen en Janus van den Heuvel vier. Dus is die functie voor Van 

Baar.  

 

Ook Aloyisius van Baar is een lid van een welgestelde familie. Een 

familie die decennia lang belangrijke posten in ons dorp bezet heeft. 

Posten als burgemeester, kantonrechter, fabrikant, leerlooier kwa-

men in de familie voor. Aloyisius was de leerlooier. Op welk bedrag 

zijn borgtocht gesteld is, is me niet bekend, maar hij heeft beslist 

genoeg achter de hand gehad. Wel is me bekend dat de familie ver-

scheidene boerderijen in het buitengebied in eigendom had. 

In juli 1903 is secretaris De Vocht tot notaris in Waalwijk benoemd. 

Dus komt die post vrij. 

Daarvoor heeft men vier kandidaten, waarbij weer Janus van den 

Heuvel. Maar ook daar vat Janus van den Heuvel naast, want bij de 

2
de

 stemmingsronde wordt J. Nuyens de nieuwe secretaris. 

Tenslotte in 1908 – als gemeenteontvanger Van Baar is overleden – 

hoort Janus van den Heuvel weer bij de kandidaten en dan wordt hij 

bij de tweede stemmingsronde benoemd tot gemeenteontvanger. Op 

2 maart wordt hij beëdigd; 33 jaar oud. 

 

Adrianus Norbertus van den Heuvel 

geboren op 6-6-1874 is (was) een be-

kend persoon in Oirschot. Klaarblijke-

lijk was hij een veelgevraagd bestuurs-

lid, want op verschillende foto’s van 

verenigingsbesturen uit de eerste helft 

van de 20
ste

 eeuw is hij te zien. Gemeen-

teontvanger; dat lijkt misschien opmer-

kelijk voor een boerenzoon begin 1900, 

maar als je dan zijn woonadressen na 

gaat en ziet dat hij van mei 1886 t/m 

oktober 1889 ingeschreven staat in  

St. Michielsgestel, verklaart dat veel. 

Waarschijnlijk heeft hij gestudeerd  
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op het Klein-seminarie en zo iemand werd later geen boer. 

Behalve gemeenteontvanger is hij tevens ambtenaar van de Burge-

lijke Stand, lid van het Rode Kruis en tussen 1914 en 1945 voorzit-

ter van de Boerenbond. Verder armmeester van de Algemene Arme 

enz. 

 

Janus is, ondanks twee huwelijken, kinderloos gebleven en hij 

woonde achteraan in de bocht van de Nieuwstraat. Zijn beginsalaris 

wordt bepaald op f 400,- . maar als de gemeenteraad in 1914 zijn 

salaris wil verhogen laat Gedeputeerde Staten weten dat uitstel 

daarvan noodzakelijk is, gezien de kommervolle omstandigheden 

van de mobilisatie. 

Zijn borgtocht daar tegenover wordt bepaald op f 6.000,- en in 1926 

zelfs verhoogd tot f 11.000,-. 

Vermoedelijk houdt Janus van den Heuvel maar één dag per week 

kantoor als ontvanger; en wel aan huis. Van onderwijskrachten uit 

die tijd is bekend dat zij zelf hun maandsalaris bij Janus van den 

Heuvel aan huis af moesten halen. In juni 1942 vraagt hij nog toe-

stemming om zijn kantoordag te verplaatsen van woensdag naar 

dinsdag. Dat wordt goedgekeurd.  

In 1943 neemt hij - na zo’n 45 jaar - afscheid als gemeenteontvanger  

 

In mei van dat jaar wordt Janus van 

Leuven zijn opvolger. 

Janus is geboren op 12-4-1897, woont 

in de Koestraat en is getrouwd met 

Johanna Wagemans. Oorspronkelijk 

was hij schoenmaker, (niet schoenlap-

per of –hersteller) maar in juli 1932 

schakelt hij over en wordt Janus ge-

meenteambtenaar. Hij begint als bode 

en in de loop der jaren werkt hij zich 

op tot gemeenteontvanger. In mei 

1943 gaat dus zijn benoeming in. 

Over een eventuele borgtocht is in de 

archieven niks meer te vinden, mis- 
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schien was dat afgeschaft. Immers de betekenis van gemeenteont-

vanger was in die tijd aan het veranderen.  

 

In 1955 wordt het reglement voor een gemeenteontvanger nog eens 

duidelijk op papier gezet: 

1 Er zal kantoor gehouden worden op een door B en W aangewe-

zen lokaal. 

2 Het kantoor zal geopend zijn op alle werkdagen van 9 uur tot 

12.30 uur. 

3 De ontvanger is verplicht – tenzij door B en W verlof tot afwe-

zigheid is verleend – gedurende die tijd op zijn kantoor aanwe-

zig te zijn. En hij mag geen andere werkzaamheden verrichten 

dan die welke verband houden met de functie van gemeenteont-

vanger. 

 

En verder: 

1 Hij mag aan niemand de administratie laten zien zonder schrif-

telijke toestemming van B en W. 

2 Hij moet de vergaderingen van de Raad, van de verschillende 

commissies en van B en W bijwonen.  

 

Duidelijk is dat Janus niet – zoals zijn voorganger – aan huis kan-

toor houdt, maar een vaste werkplek heeft op het raadhuis. 

Op zijn 65
ste

 gaat hij, in mei 1962, met pensioen. Het zal de laatste 

gemeenteontvanger zijn, want ondertussen heeft de ontvangersfunc-

tie aan betekenis ingeboet en is het niet verantwoord om nog een 

nieuwe ontvanger te benoemen. Er zijn namelijk al meer abtenaren 

op het gebied van financiën werkzaam en zo zou er een dubbele 

boekhouding ontstaan. De raad besluit tot een combinatie van de 

functie van gemeenteontvanger en ambtenaar ter secretarie over te 

gaan. Met algemene stemmen wordt besloten om Harrie Strijbosch 

voor die functie te benoemen en L.van de Brandt als zijn adjunct. En 

zo geschiedde op 27 november 1962. Harrie Strijbosch wordt in 

Oirschot nog een tijd aangeduid als gemeenteontvanger, maar in de 

praktijk is hij hoofd van de afdeling financieën. 
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In het gemeentehuis wordt nu een vaste stek ingeruimd voor een 

kassier, die belast wordt met de inning van inkomsten en betaling 

van uitgaven voor zover die in contanten plaats vinden. 

En die post wordt bemand door de bekende heemkundige Theo 

Schreurs.  

 

Cl. van Esch- van Hout 

 

 

Info: R.H.C: Eindhoven: gemeenteraadsverslagen 

losse gegevens. 

Streekbelangen 

 

 

 

EIGENAARDIGHEIDJES 

 

12-7-1744 

Er zijn in Oirschot plannen ingediend om een nieuwe dijk aan te 

leggen naar Eindhoven “een heirbaan van onse toorn linia recta op 

den toorn van Woensel door de heide op te werpen en te beplanten”. 

Maar op de vergadering van 19-7-1744 wordt het plan al meteen 

afgeketst. 

 

9-9-1746 

Weer voorgesteld om een dijk op linea recta als mogelijk te schieten 

van Oirschot op Eindhoven, welk diende tot Acht langs Engelen (?) 

door te lopen, al zou het maar een rey- of voetweg worden. Oirschot 

zou dat wel willen doen als die van Acht en Woensel in rechte lijn 

ons tegemoet willen komen. 

 

26-12-1746 

Er loopt nog steeds het plan om een postweg te maken van 10 voet 

breed in rechte linie van de toren van Oirschot tot de toren van 

Eindhoven. Hij moet recht doorlopen en omtrent de Mispelhoeve op 

Acht lopen.  
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DE SCHILDER JACOBUS VAN LOOY EN OIRSCHOT 

 

Toen ik in Van den Herd het stuk Kunstschilders te Oirschot las, van 

Theo van de Loo (jg. 6 nr. 2, 8-12), viel het me op dat er in ieder 

geval één ontbrak, en niet zomaar de eerste de beste: Jacobus van 

Looy. Deze Haarlemse schilder (1855-1930) maakte in oktober 

1890 een voettocht door Brabant, waarbij hij ook Middelbeers en 

Oirschot aandeed. Deze tocht leverde enkele schetsen op. Eén ervan, 

van de Oirschotse toren, heeft hij korte tijd later uitgewerkt in een 

olieverfschilderij, waarvan 

hier een afbeelding is toege-

voegd. De schetsen en het 

schilderij van de toren wor-

den beheerd door de Stich-

ting Jacobus van Looy en 

zijn in depot ondergebracht 

in het Frans Hals Museum in 

Haarlem; dus wie ze wil zien 

moet tevoren met dit muse-

um contact opnemen.  

In het boek van E. Scheepers 

en Chr. Will (red.), Looy met 

den noorderzon, weg!! De 

reizen van Jacobus van Looy 

(Zutphen, Walburg Pers, 

1998) schreef Maartje de 

Haan een hoofdstuk over 

Van Looy’s ‘superbe voet-

reisje’, zijn ‘Brabants avon-

tuur’, met enkele van zijn 

desbetreffende schetsen 

(blz. 97-103). 

 

 

Marcel van der Heijden  
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OIRSCHOT ANNO 1617 

 

Op Nieuwjaarsavond 1617 zijn door meester Robbert van Voorn, 

licentiaat in beide rechten en schout van Oirschot, als schepenen 

aangesteld en beëdigd: 

1. Henrick Aelbrechts 

2. Goijaert Peters Verhoeven 

3.  Jan Jan Aert Scheijntjens 

4. Dielen Dielen Dircks 

5. Wouter de Crom 

6.  Gijsbert Pauwels van Croonenburg (overleden op 4 mei en in 

zijn plaats is Peter Goossens van Oudenhoven aangesteld, die 

op 24 mei is beëdigd.) 

7.  Bartel Adriaens van der Achter 

Secretaris was Hieronimus van Kelst 

Vorsters waren Daniel van de Schoot en Lenaert Bartels van Gestel. 

 

Een klein geschil 

Al meteen na hun aanstelling moesten de schepenen in actie komen 

om te bemiddelen in een (klein) geschil. De vrouw van Jan Adams 

van Loon riep hun hulp in om een betalingsachterstand op te eisen. 

Het ging om een jaarlijkse rente van drie gulden, die Dielis Frans 

Leemans haar man schuldig was.  

Beide partijen moesten verschijnen voor de schepenen, welke laat-

sten eerst bemiddeling inriepen van ‘goede’ mannen. Daarbij is af-

gesproken dat Dielis vanwege de achterstand en de kosten van de 

procedure per a.s. vastenavond een bedrag van 30 gulden moet beta-

len. De nog resterende vervallen termijn met de lopende termijn 

zullen eerder, per a.s. Maria Lichtmisdag (2 februari) moeten wor-

den voldaan.  

Bij een dergelijke procedure was het kennelijk gebruikelijk dat er 

gedronken werd, want Dielis wordt tevens verplicht om het verteer 

ter hoogte van (blanco gelaten, een niet ingevuld bedrag) te betalen, 

maar dat bedrag zal voor de helft in mindering worden gebracht op 

de verschuldigde betaling.  
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Een maand later werd in een ander, vergelijkbaar conflict bepaald 

dat voor de kosten van lijfkoop die als verteer werden gemaakt een 

kannetje bier moest worden betaald en als de twee termijnen op de 

gestelde data niet waren voldaan, dat men dan twee kannetjes bier 

moest betalen. 

 

Onduidelijk blijft waarom de vrouw van Jan Adams van Loon de 

procedure aanspande, terwijl de schuld aan haar man was en deze 

wel bij het proces aanwezig was.  

 

Een grondverkoop 

Op grond van een testament dat Jan Jan Meulenpas en diens vrouw 

Thonisken, dochter van Jans van den Venne, eerder hadden opge-

maakt, werd een akker genoemd de Schoutenen Ecker in herdgang 

Hedel, groot ca. zes lopenzaad, verkocht aan Henrick Denis van den 

Dijck. Lasten hieruit waren een mudde rogge per jaar aan het kapit-

tel, evenals een oude grote als grondchijns aan dat kapittel, nog een 

jaarlijkse rente van zes gulden aan Elisabeth natuurlijke dochter van 

wijlen heer Gijsbrechts van der Hert, (die toen hij nog leefde schol-

aster in de St. Peterskerk was) en verder de dorpslasten.  

Afgesproken werd dat de koper voor het mud rogge aan het kapittel 

jaarlijks niet meer zal hoeven te betalen dan vijf stuivers per lopen-

zaad; mocht de prijs hoger zijn, dan zal de verkoper dat meerdere 

bedrag aan de koper vergoeden en als er minder betaald moet wor-

den komt dat ten voordele van de verkoper. De koper heeft beloofd 

voor elk lopenzaad van deze akker een bedrag van 103 gulden te 

zullen gaan betalen per a.s. St. Jacobsdag dan wel uiterlijk acht da-

gen daarna en alle pachttermijnen die de koper voor zijn rekening 

neemt zullen op dat bedrag in mindering komen. Verder zal de ko-

per noch zijn nazaten nooit recht van overpad opeisen dan over zijn 

eigen land, voor welk recht van overpad de verkoper en zijn nazaten 

altijd verschoond zullen blijven.  

 

Het testament van Jan Jan Meulenpas en zijn vrouw was op 21 juli 

1596 opgemaakt in aanwezigheid van bepaalde, niet genoemde ge-

tuigen voor heer Robbrecht Janssen van Osch, pastoor te Oirschot, 



________________________________________________________________33 

samen met het toedienen van de H. Sacramenten. Dat bleek doordat 

bij de verkoop een authentieke kopie van het testament werd over-

legd, die opgesteld was door meester Willem van den Ven als nota-

ris.  

 

 
 

Het opmaken van een testament en het toedienen van het H. Oliesel 

ging ook op deze miniatuur uit de 14
e
 eeuw in een moeite door.  

 

Grondruil 

Heer Floris van Merode, heer van Duffel, Leefdael, etc. droeg als 

heer van Oirschot aan Peter zoon Henrick Oerlemans een stuk land 

over, deels land en deels weide, groot 7 lopenzaad en 39 roedes, in 

herdgang Spoordonk. In ruil daarvoor kreeg hij een akker met daar-

bij gelegen dries, genoemd de Vloijekker, grenzend aan zijn bezit in 

Spoordonk. Voor beide percelen gold dat het bezit vrij was van las-

ten (behalve de dorpslasten) en dat de eigenaar moest zorgen voor 

onderhoud van wegen en waterlaten. 

De baanderheer en Peter beloofden elkaar deze ruil altijd gestand te 

zullen blijven doen. Als er op het bezit enige buitengewone last 

zouden drukken, dan zullen ze dat aan elkaar vergoeden volgens 
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Oirschots recht daarover. Verder werd duidelijk afgesproken dat, als 

een van beide partijen in de overdracht van het bezit zich enigermate 

bedrogen achtte, dat die dan op eigen kosten het perceel opnieuw 

zou laten opmeten en als er dan niet de volledige oppervlakte van 7 

lopenzaad en 39 roeden werd geconstateerd, dan moest men dat we-

derzijds aan elkaar vergoeden.  

 

De nasleep van een erfenis 

Henrick Janssen van der Hoeven had, toen hij nog leefde, bij het 

huwelijk van zijn dochters Peterken en Catharina hen elk als huwe-

lijksgeschenk een bedrag van 25 gulden gegeven. In zijn testament 

had Henrick in verband hiermee bepaald dat zij beiden bij de verde-

ling net zolang niet mee zouden delen, totdat de andere delers even-

veel gehad zouden hebben. Bij de verdeling leek daarover twist te 

gaan ontstaan en werd het volgende afgesproken en voor de schepe-

nen vastgelegd: de vijf andere kinderen Jan, Wouter, Elisabeth, Jen-

neken en Maijken, zijn in der minne overeengekomen dat zij onder 

hun vijven in plaats van de f 25 die hun zussen als huwelijksuitzet 

hebben gekregen, zij elk 20 gulden zullen krijgen, dus in totaal 100 

gulden. Dat bedrag zou a.s. oogsttijd worden verrekend met de ge-

wassen die nu op het veld groeiden en uit de groes die nu samen 

werd verhuurd.  

 

Ongebruikelijke betaling 

De verkoop van een jaarlijkse rente van 26 stuivers (met een achter-

stand van 3 gulden en een stuiver behalve nog de lopende termijn) 

werd betaald door de koper Marten zoon Niclaes Jan Claussen op 

verzoek en op kosten van de verkoper Geerling Antonis Schalken 

betaald in natura door zonder dagloon gedurende tien dagen voor 

hem in Gestel of in Boxtel al naar keuze van Geerling, daar tim-

merwerkzaamheden voor hem te verrichten.  

 

Gerechtelijke kosten 

Nadat een zeer ingewikkelde zaak had gediend over het afleggen 

van een goede rekening en verantwoording over het beheer van het 

bezit van Jasper Augustijns werd een ongebruikelijk inzicht gegeven 
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van de kosten van het proces, dat hierover voor de schepenen dien-

de.  

Aan de schout werd vanwege diens aanwezigheid als salaris en ook 

voor het definitief vastleggen van de overeenkomst een bedrag van 

2 gulden en 10 stuivers betaald, aan de heren schepenen voor hun 

aanwezigheid op de voormiddag en namiddag als salaris 2 gulden en 

10 stuivers, de secretaris kreeg voor het protocolleren 20 stuivers en 

aan Gerard van Kelst werd vanwege het officieel notuleren en zijn 

werkzaamheden samen 12 stuivers betaald, derhalve in totaal 6 gul-

den en 12 stuivers.  

 

 
 

Het opmaken van een testament, houtsnede door Petrarca,  

1500-1525 

 

Een gasthuis in Geel 

Heer Laureijs Rose was bij zijn leven ridder en vicedeken van onze 

St. Peterskerk. In zijn testament bepaald hij dat er ter zijner nage-

dachtenis een gasthuis gesticht moest worden in de gemeente Geel. 

De inwoners van deze Belgische gemeente legden zich (en doen dat 

nog steeds) in navolging van de H. Dymphna, die daar verbleven 



36________________________________________________________________ 

zou hebben, toe op de verpleging van geesteszieken. Ten behoeve 

van dit gasthuis moest de schout van Eindhoven, Henrick Janssen 

van der Sterre, aan de ‘eerwaardige’ heer Wouter van Cuijck, vice-

deken en kanunnik van de St. Peterskerk in Oirschot als uitvoerder 

van de laatste wil van wijlen heer Laureijs Rose, een jaarlijkse rente 

van zes gulden betalen op onderpand van een huis, tuin, schuur en 

schaapskooi, genoemd de Hoeve op de Hazenbosch, gelegen in 

herdgang de Kerkhof. Verder beloofde de Eindhovense schout aan 

heer Wouter voor het gasthuis ook nog een jaarlijkse rente van drie 

gulden te gaan betalen en aan de vrienden van heer Laureijs Rose 

die in de stad Lier woonden ook nog drie gulden per jaar. Aflossing 

van deze rente van zes gulden per jaar was mogelijk tegen betaling 

van 100 gulden.  

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts, hbogaartvugts@zonnet.nl 

 

 

(met dank aan Jan Toirkens voor zijn regesten van het Rechterlijke 

Archief van Oirschot) 


