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BRABANTSE VOLKSVERHALEN OVER HEKSEN EN  

HUN OORSPRONG (1) 

 

Inleiding 

In jaargang 23, 24 en 25 van het heemkundig tijdschrift ‘Van den 

Herd’ schreef ik een viertal artikelen over Volksverhalen uit Noord-

Brabant. In de eerste drie artikelen kwamen definitie en indeling 

van volksverhalen aan bod gevolgd door verhalen uit de regio over 

kaboutermannetjes, de gloeiige en het witte paard. Het vierde arti-

kel ging in op volksverhalen uit de Kempen die zich afspelen in de 

Kerstnacht, waaronder ook een verhaal over heksen in de gedaante 

van katten op een kruisweg in Eersel. Ik kondigde toen al aan dat 

het laatste woord over volksverhalen waarin heksen voorkomen 

nog niet gezegd was. In de komende artikelen ga ik verder in op 

Brabantse volksverhalen over heksen. 

Allereerst komt hier aan de orde wat we onder de begrippen heks 

en hekserij verstaan en hoe de beeldvorming over heksen zich in de 

loop der tijden heeft ontwikkeld. Daarbij sta ik o.a. stil bij de hek-

senvervolging die in Europa in de 16e eeuw een hoogtepunt bereik-

te en waar Nederland, alsook onze eigen regio, niet van gevrij-

waard bleef. Vervolgens ga ik in een volgend artikel uitgebreid in 

op Brabantse volksverhalen over het thema heksen, met name op 

die uit de Kempen. 

 

Voorproefje 

Alvorens in de achtergronden van heksenverhalen te duiken volgt 

hier een voorproefje van de vele verhalen over heksen die in vroe-

ger in Brabant de ronde deden. Dit verhaaltje over een heks uit 

Middelbeers vond ik in de Nederlandse Volksverhalenbank van het 

Meertens instituut. Het is een voorbeeld van een verhaal waarin 

een heks optreedt als ziekteverwekker :  

 

In Middelbeers woonde vroeger een heks die Sjoosje Friedjes 

heette. Op zekere dag kwam de heks een huis binnen waar 
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juist een kindje geboren was. Ze boog zich vol belangstelling 

over het wiegje waarin het kindje lag en zei tegen de ouders:  

‘Ge moogt er trots op zijn, want het is een schoon kindje.’ 

De vader schoot haastig overeind en vloog op Sjoosje Friedjes 

af met de woorden: 

‘Terug gij, terug!’ 

Maar het was al te laat. Het gezicht van het kind werd als 

boomschors, de haren en de wenkbrauwen als mos en wat 

erger was, het kindje wilde niet meer groeien!  

 

 
 

John Gilbert William Harrison Ainsworth,  

The Lancashire Witches 
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Wat is een heks?  

In de ‘van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal’, vinden 

we als definitie van het woord heks: vrouw die met toverij omgaat, 

die in staat is (met behulp van de duivel) anderen onheil te berok-

kenen. In deze definitie zijn, zoals Willem de Blécourt in zijn boek 

‘Volksverhalen uit Noord Brabant’ stelt, twee soorten ideeënwerel-

den te onderscheiden. Op de eerste plaats het volksbegrip van ‘la-

gere’ sociale klassen, zoals hij dat noemt, voor wie het geloof in 

heksen samenhing met gebeurtenissen die inbreuk maakten op de 

normale dagelijkse gang van zaken, zoals: het mislukken van de 

oogst, ziek worden van mens en dier en plotselinge weersomstan-

digheden. Dergelijke verschijnselen werden, als men er geen na-

tuurlijke verklaring voor wist te vinden, toegeschreven aan heksen. 

Als tweede noemt de Blécourt de ideeënwereld van de gerechtelij-

ke overheid, die daarnaast beïnvloed werd door theologische ge-

schriften zoals de’ Malleus Malificorum’ (oftewel ‘De Heksenha-

mer’). Dit boek werd in de 15e eeuw opgesteld door de inquisitie en 

in de doorgaans door middel van folteringen tot stand gekomen 

schuldverklaringen vindt men hierin vele bekentenissen over con-

tacten met de duivel en nachtelijke bijeenkomsten. 

De Blécourt refereert ook aan het werk van Margaret Murray. Die 

stelde dat het grote aantal heksen die in West Europa vervolgd 

werden, alleen te verklaren valt door het bestaan van vroegere 

heidense sekten waarin priesters en priesteressen centraal ston-

den, die fungeerden als genezer en magiër. Deze hypothese kent 

weinig wetenschappelijke ondersteuning, maar hedendaagse hek-

sengroepen uit Engeland en Amerika huldigen de theorie van Mur-

ray en zien zich als de huidige vertegenwoordigers van een eeu-

wenlange traditie. 

Al bestaat er geen scherpe definitie van een heks, toch werden 

heksen in allerlei culturen op eenzelfde manier beschreven. Zo 

werd vaak beweerd dat heksen afgezonderd van de gemeenschap 

leefden en ze werden meestal als kwaadaardig gezien. Verder werd 

verondersteld dat ze het vermogen om anderen kwaad te doen 
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erfden van een andere heks. In principe kon het zowel om mannen 

als vrouwen gaan, alhoewel in het volksgeloof het toch meestal om 

vrouwelijke heksen ging.  

In het ‘Noord- Brabantsch Sagenboek’ van J.R.W. Sinninghe vinden 

we de volgende omschrijving van een heks:  

 

“Een heks is altijd een vrouw, gewoonlijk een oude en bar le-

lijke. Onder de schijn van vriendschap bezoekt ze haar buren, 

streelt de kinderen en geeft ze lekkers, vooral appels en pe-

ren. Eten de kinderen ervan, dan is ’t wis en zeker dat ze gaan 

kwijnen, tering krijgen en sterven, tenzij men intijds raad 

heeft geschaft. Ook het vee op stal wordt vaak behekst. De 

koeien geven geen melk meer, of de melk wil niet ‘butteren’; 

kalveren, varkens, paarden, kippen, alles wat van de kwade 

hand geraakt is, kwijnt weg en sterft, langzaam maar zeker.” 

 

 
 

De vier heksen - Albrecht Dürer, 1497 
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In de 15e en 16e eeuw kwam daar in Europa het beeld bij van de 

heks die een verbond sloot met de duivel en in ruil voor haar ziel 

beschikte zij over duivelse gunsten zoals de eeuwige jeugd, grote 

kennis, veel rijkdom of macht of magische krachten zoals bijv. kun-

nen vliegen. Het opgeven van de ziel werd gezien als een hoge prijs, 

want hierdoor werd de duivel je meester.  

In de heksenvervolgingen die in deze periode in Europa opkwamen, 

doorkruisten de volkse en de theologische opvatting van hekserij 

elkaar. Het begon vaak met het beschuldigen van iemand die de 

koeien van de buurman ziek maakte, daarna stuurde de rechtbank 

erop aan een bekentenis los te krijgen dat hier sprake was van tus-

senkomst van de duivel. Oude sagen uit het volksgeloof werden zo 

opgenomen in het beeld van de duivelse heks van de geestelijke en 

gerechtelijke elite. 

 

De grote heksenvervolgingen in Europa  

Het hoogtepunt van de heksenvervolgingen lag in de 16e en 17e 

eeuw. Het geloof in heksen was al veel ouder en gaat terug tot de 

Oudheid. De basis voor de grootscheepse vervolging die met name 

in Europa toesloeg lag bij de middeleeuwse theologie en de Rooms- 

Katholieke kerk, zoals Aat van Gilst in zijn boek ‘Heksen. Waan en 

vervolging’ beschrijft. Eind 15e eeuw koppelde de geestelijkheid het 

fenomeen tovenaar of heks aan de duivel, waarna de systemati-

sche vervolging van hekserij op gang kwam. Na het Concilie van 

Trente (1545-1563) dat een antwoord moest bieden op de Her-

vorming en vooral door het optreden van de jezuïeten, braken in 

heel Europa heksenvervolgingen uit.  

Een van de middelen in de strijd tegen heksen was het al eerder 

genoemde boek, de ‘Heksenhamer’(Malleus Maleficarum) dat in 

1487 verscheen. Dit werk van de inquisiteur Heinrich Kramer groei-

de uit tot hét standaardwerk van de heksenvervolging. Er werden 

van dit boek duizenden exemplaren gedrukt en dat in een tijd dat 

de boekdrukkunst (1445) nog maar pas was uitgevonden. In de 

‘Heksenhamer’ worden, zoals Ugo Janssens beschrijft in ‘Heksen-
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hoer, sterf!’, zes zogenaamde ‘maleficia’ oftewel bezweringen ge-

noemd die heksen over mensen konden uitspreken:  

 

1 Doden van een man, vrouw, kind of vee. 

2 Aantasten van vitale organen. 

3 Veroorzaken van een misval of abortus bij vrouw en vee. 

4 Beroven van verstandelijke vermogens. 

5 Onvruchtbaar maken van mannen, vrouwen en vee. 

6 Blinde liefde oproepen voor de andere sekse. 

 

De explosieve koppeling tussen de heks en de duivel kostte volgens 

de huidige gegevens in de 16e en 17e eeuw ca 40 tot 60 duizend 

mensen het leven!  

Zoals J.R.W. Sinninghe in het ‘Noordbrabants Sagenboek’ stelt, was 

de rechtspleging van heksen van een ‘verschrikkelijke eenvoud’:  

 

‘Op een gerucht nam men de heksen gevangen, pijnigde hen 

zoolang tot ze bekenden, en verbrandde hen dan.’ 

 

Behalve de pijnbank kende men nog andere manieren om te testen 

of iemand een heks was zoals de waterproef, de heksenwaag, de 

sleutelproef, de henproef en het zoeken naar een ‘duivelsteken’.  

Sinninghe verhaalt van een waterproef die hier in de regio eind 16e 

eeuw in Lierop werd uitgevoerd: 

 

‘Alle gevangenen moesten de waterproef afleggen; ze werden 

alleen met een hemd bekleed, terwijl hun voeten en handen 

kruiselings waren saamgebonden, bij de waterkant neerge-

legd, en er toen zijdelings ingestooten. Ze sloegen terstond 

om en dreven op hun rug. Zonneklaar was nu bewezen, dat ze 

heksen waren; want het verbond met den duivel maakt den 

mensch de helft lichter.’ 
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Het gewicht van een verdachte kon ook bepaald worden door de 

verdachte te wegen. Bekend is de zogenaamde heksenwaag in Ou-

dewater waar dat ook gebeurde; vandaag de dag is die nog als mu-

seum te bezichtigen.  

Voor de sleutelproef legde men een sleutel in de Bijbel bij het Jo-

hannes evangelie, zodanig dat die een stuk naar buiten stak. De 

Bijbel werd dan met een touw dichtgebonden en de heksenjager 

stak een vinger door het oog van de sleutel. Als bij het noemen van 

de naam van de verdachte de sleutel begon te draaien dan was zij 

een heks! 

Een fraai voorbeeld van de wat minder gebruikelijke henproef vin-

den we bij Willem de Blécourt in ‘Heksengeloof’ waar hij een boer 

uit Amersfoort aanhaalt: 

 

‘Er was ook eens een kind betoverd door datzelfde wijf, waar 

ik zo net van vertelde. In ’t eerst wisten ze niet wie of dat 

deed. Ze konden d’r niet achter kommen. Maar in de buurt 

daar namen ze toen een pikzwarte kip en die stopten ze le-

vend met veren en al in een pot met kokend water. Deksel d’r 

stevig op en een uur lang werd die pot opgestookt zo hard als 

’t kon en toen moest die toverheks voor de dag komen. En ze 

kwam voor de dag, ze moest en toen wisten ze, wie of het 

deed.’ 

 

Heksen werden vaak verdacht van vleselijk verkeer met de duivel 

en men geloofde dat de duivel haar tijdens het paren een lelijk te-

ken kon toebrengen, een ‘stigma diabolicum’ oftewel het duivels-

teken. Vooral de rechterschouder, de kuit van het rechterbeen en 

de dijen werden gezien als populaire plaatsen hiervoor. Elke moe-

dervlek, wrat of litteken werd als verdacht gezien. De beul prikte 

met een naald of een priem in de verdachte plek en als daar dan 

geen bloed uitkwam, was dat het bewijs dat het hier om een heus 

duivelsteken ging. 
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Onderzoek van een heks - Thompkins H. Matteson 1853 

 

Heksenvervolging in de Zuidelijke Nederlanden 

Zoals we uit de voorbeelden van heksenproeven uit voorgaande 

paragraaf al zagen, vonden ook in Nederland in vroeger tijden hek-

senvervolgingen plaats. Sinninghe noemt het hertogdom Gelre als 

eerste Nederlandse gewest waar heksen gepijnigd en ter dood ver-

oordeeld werden en stelt dat deze opvattingen uit het oosten, uit 

Duitsland waren overgewaaid.  

Ook Johan Otten geeft in zijn boek ‘Duivelskwartier’ aan dat vooral 

het zuiden en westen van Duitsland kerngebied was van de vervol-

gingen in het Heilige Roomse Rijk. Het lijkt niet toevallig dat ons 

woord heks etymologisch gezien ontleend is aan het Middelhoog-

duitse woord: hecse.  

Eenmaal hier aangeland kende de heksenvervolging ook in Neder-

land vele slachtoffers. Wat de Zuidelijke Nederlanden betreft gaat 

het volgens Otten om minstens 922 geëxecuteerden tussen 1450 
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en 1685. Hier volgt een citaat uit ‘Duivelskwartier’ dat de situatie in 

Peelland schetst waar aan het eind van de 16e eeuw een ware hek-

senjacht gaande was: 

 

‘In de zomer en het vroege najaar van 1595 waart de duivel 

door het kwartier Peelland. In deze regio aan de rand van het 

hertogdom Brabant komen 23 vrouwen op de brandstapel. Ze 

hebben zich volgens hun aanklagers en rechters met lichaam 

en ziel overgegeven aan de vijand van het menselijk geslacht 

en zich onder diens hoede bezondigd aan kwaadaardige tove-

rij. De eerste executies zijn op 6 juli, de laatste drie maanden 

daarna. De processen gaan razendsnel, er zitten soms niet 

meer dan drie dagen tussen arrestatie en strafvoltrekking. De 

jongste terechtgestelde is een meisje van twaalf, de oudste 

een vrouw van negentig.’  

 

Peelland is in 1595 een van de vier kwartieren van de Meierij van 

’s-Hertogenbosch, naast die van Oisterwijk, Kempenland en Maas-

land. Otten schetst de sociale en politieke toestand in die tijd waar-

in de bevolking zich nooit veilig voelde. Waren het niet de bendes 

die plunderend door de streek trokken, dan was het wel de over-

heid die van het volk extra bijdragen of mankracht opeiste voor de 

vele oorlogen. En dan waren er ook nog epidemieën zoals de Zwar-

te Dood. Al met al een perfecte voedingsbodem voor het geloof in 

hekserij. 

Het vuur van de heksenjacht in Peelland ontbrandde in de zomer 

van 1595 in Cranendonck en trok van daaruit via Leende, Heeze en 

Geldrop naar de Strabrechtse Heide, bereikte zijn hoogtepunt in 

Mierlo en Lierop, om in september vast te lopen in Asten en Some-

ren. Toen kwam de centrale overheid in actie, niet omdat die het 

bestrijden van hekserij veroordeelde maar omdat er kritiek was op 

de methoden die de overijverige heksenjagers hanteerden, zoals de 

waterproef. Ook hadden de autoriteiten vragen over de omvang en 

de snelheid van de vervolging. Zo werden er in Mierlo en Lierop in 
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twee weken tijd vijftien executies uitgevoerd. De materie werd te 

ingewikkeld verklaard voor dorpse rechters en voortaan mochten 

alleen hogere autoriteiten hier nog over oordelen. Zo keerde de 

rust in Peelland weer, al verbeten de plaatselijke heren zich dat hen 

een halt was toegeroepen.  

Intussen was ook het boek ‘De praestigiis demonum’ van de Neder-

landse katholieke arts Johannes Wier verschenen, die betoogde dat 

vrouwen die van hekserij beschuldigd werden zich dingen hadden 

laten aanpraten door de aanklagers. In de 17e eeuw zwakten de 

heksenvervolgingen in Nederland, alsook in de rest van Europa, 

steeds meer af om uiteindelijk tot stilstand te komen.  

 

Volksverhalen over heksen  

Ook in later eeuwen vinden we overigens nog volop sporen van het 

geloof in heksen en hekserij. Veel van onze oude volksverhalen 

getuigen hiervan. Zoals het verhaal dat ik in het ‘Noordbrabants 

Sagenboek’ van Sinninghe vond over Mieke de dochter van Kaat, 

een beruchte heks uit Prinsenhage:  

 

“D’r dochter leerde het heksen uit een oud toverboek. Joa, wie 

zo’n kwaad boek bezat, kon een menigte zwarte kunsten uit-

voeren. Met de heksenzalf, die ook wel ‘schrikkelijke zalf’ 

werd genoemd, smeerden zij zich het lichaam in en dan vlo-

gen ze, onder het uitspreken van de woorden ‘Eman’ ’Hetan’ 

naar de verzamelplaatsten. Het liefst kwamen ze samen op 

een weiland onder linde-, peren-, of eikenbomen, vooral in de 

Sint-Jansnacht en de Sint- Bartelmeusnacht.”  

 

Maar daarover een volgende keer meer!  

 

 

 

Maria van Deutekom 
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VERSLAG WERKGROEP KLEINOOD 2018 

 

Thema poorten en poortjes in Oirschot 

 

We verzamelen zoals gewoonlijk bij Josée en Frits Speetjens in de 

Molenstraat.  

De jaarlijkse studiemiddag van Kleinood op de hoge Oirschotse Hei-

ligendag was indertijd (2006) een idee van Theo van de Loo, om 

aandacht te vragen voor wat hij ‘kleine monumentjes’ noemde. Het 

thema dat voor 2018 is gekozen, poorten en poortjes, beperkt zich 

dan ook enkel hiertoe. De hekwerken met daarin poortjes of poor-

ten zijn hierin niet mee genomen. 

 

De opkomst is erg hoog: met 13 personen zijn we nog nooit op pad 

gegaan. Na een welkom, wat complimenten en mededelingen ge-

volgd door het uitreiken van de route, kunnen we met enige ver-

traging vertrekken. We beginnen in de Molenstraat en hieronder 

staat wat we allemaal hebben bekeken. 

 

Molenstraat 

1. Huisnummer 15 gaat over het nieuwe poortje van Frits Speet-

jens, dat het gangetje afsluit. Het is er sinds 1991. Heel veel 

jaren geleden gaf dit gangetje toegang tot de schoenmakerij 

van Deenen. 

 

2. Huisnummer 14 en 16, de huidige rondboogpoort, kwam in 

de plaats van drie schuifpoorten van het toenmalig trans-

portbedrijf Van Assouw. Omstreeks 1901 was het de remise 

van Hotel en Pension de Zwaan. Zie de ansichtkaart. (foto 1)  

 

3. Op huisnummer 18 betreft het een zeer fraaie, gesmede 

dubbele poort die is opgenomen in het metselwerk, beho-

rende bij de woning in Bossche Schoolstijl, in dit geval van de 

architect Fons Vermeulen, gebouwd omstreeks 1955. Boven 
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op de muur met ezelsrug zit een mooie gesmede versiering 

(piron), ook in Bossche Schoolstijl. Rechts achteraan de oprit 

zit nog een soortgelijk enkel poortje naar de achtertuin, met 

alleen staanders.  

 

Wintelresedijk 

4. Huisnummer 1a: een nieuwe, klassieke gesmede dubbele 

poort met gemetselde penanten en zijvleugels. Ingang naar 

de gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan, omstreeks 2000 ge-

maakt door smid Kees Machielsen. 

 

 
 

5. Poort naar ’s Herenvijvers: prachtige klassieke dubbele 

smeedijzeren hoofdpoort met gemetselde penanten en wel-

licht jongere of vernieuwde zijvleugels. De penanten van de 

zijvleugels hebben kenmerken van Amsterdamse School, het-

geen aansluit bij de tijd waarin de poort is gemaakt, om-

streeks 1915. Het verhaal dat deze poort is gemaakt door 

dorpssmid Hein Vullings is niet waarschijnlijk. Mogelijk zijn de 

twee zijvleugels ouder dan de poort. Deze poort en zijvleugels 

zijn onlangs opgeknapt door Sjef Vingerhoeds. 
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Slingerbos 

6. Nabij huisnummer 8: een eenvoudige metalen dubbele poort 

naar de Protestantse begraafplaats. Geen van de zijkanten 

van deze poorten zijn nog origineel. 

 

Eindhovensedijk 

7. Huisnummer 29: een tot nu toe bij velen onbekende maar 

zeer fraaie, dubbele gesmede poort naar dit woonhuis, dat is 

gebouwd in 1938. Deze poort is afkomstig van de voormalige 

zuivelfabriek Sint Odulphus aan de Gasthuisstraat. De poort is 

nog nagenoeg origineel en iets ontzet en een enkel onderdeel 

ontbreekt. Rechtsonder is enig herstel nodig. Ook deze poort 

is gemaakt in de Amsterdams Schoolstijl. 

Interessant nog uit te zoeken of op foto’s van de melkfabriek 

deze poort is te ontdekken. De poort is hier vanaf omstreeks 

1970. Jaren later is ze wat verder van de weg geplaatst en zijn 

de penanten gemetseld. Deze poort is de ontdekking van de-

ze dag!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Eik 

8. Poort in het kapelletje van H. Antonius in 1900. Gemaakt 

door Smid van Overbeek. De twee kruisjes bovenop de kapel 

vragen om meer onderzoek. 
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Eendenpoel  

9. Huisnummer 7: enkele metalen poort van voor naar achter-

tuin. Deze poort is vanaf de openbare weg niet te zien! De 

poort is een oud poortdeel van een vroegere poort naar het 

zuidertransept van de Petruskerk. Onderaan dit verslag wordt 

hierop teruggekomen. 

 

Oude grindweg 

10 Begraafplaats de Mielet van Coehoorn heeft een zeer oude, 

dubbele toegangspoort. Dit is wellicht de oudste poort van 

Oirschot. Verderop naar de begraafplaats is een enkele poort 

die veel jonger is. Maker en leeftijd van beide poorten zijn 

onbekend. De eikenhouten palen waaraan de poorten han-

gen, zijn aan het rotten en verzakken. Deze begraafplaats 

wordt onderhouden door de gemeente Oirschot. 

 

Markt  

11 Huisnummer 1: een nieuw maar fraai dubbel gesmeed ijzeren 

poortje voor de deur naar de oude raadhuiskelder is van om-

streeks 2000 naar ontwerp van Louis de Kok. 

12 Huisnummer 15: enkel houten poortje naar de achterom van 

loodgieter Wagemans.  

13 Huisnummer 11: dubbele houten poort naar de garage van 

Taxi Hans van de Oetelaar. 

14 Huisnummer 5A: dubbele houten poort naar de garage van 

‘Mia van de Steen’. 

15 Huisnummer 4: rechts een enkel houten achterompoortje 

met fraaie oude gehengen naar voorheen firma Jan Mercx. 

16 Aan de linker kant van dit pand aan het Vrijthof een zeer ou-

de dubbele houten poort met prachtig oude gehangen, naar 

het voormalige magazijn/achterom van de firma Jan Mercx. 
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Sint Odulphusstraat 

17 Rechts van het pand op huisnummer 5 zit een dubbele oude 

smeedijzeren poort naar de achteringang van het vroegere 

woonhuis van de familie de Vocht, tegenwoordig Rij-

kesluistraat no. 2. 

 

Het verhaal van poort 9 en poort 17 is als volgt. Na de Tweede We-

reldoorlog gaat het hekwerk met poorten rondom de St. Petrus 

kerk weg. Een halve poort komt terecht bij de volkstuinen van Me-

vrouw de Vocht achter haar woonhuis aan de Oude Grintweg. Voor 

de aanleg van de verlengde Kempenweg verdwijnen het woonhuis 

en de volkstuin en verhuist een deel van de toenmalige poort bij 

het zuidertransept naar Eendenpoel no.7. Twee delen hekwerk 

(deze hekwerken waren gemonteerd boven op een muurtje met 

ezelsrug, net zoals bij het huidige hekwerk) werden omgevormd tot 

twee lage poorten die de toegang naar de achterom van het woon-

huis van de familie de Vocht afsluit.  

 

Omdat het programma iets te lang was, zijn de onderdelen 11 t/m 

16 in vogelvlucht bekeken. Hartelijk dank aan de helpers en foto-

grafen. 

 

De deelnemers aan deze middag waren:  

Frans Adriaanse, Frans van Haaren, Jacques Hems, Jack Klaasen, 

Cees van Rijen, Marien Schoenmakers, Frits Speetjens, Frans Stik-

kelbroeck, Paul Stoffels, Toon van Uden, Arthur de Vries, en 

Wim van den Biggelaar. Gast in 2018 was Han Smits 

 

 

Wim van den Biggelaar, oktober 2018 

 

P.S. We zijn zeker wat poorten vergeten: misschien kunnen we een 

van de volgende keren verder zoeken. Dan is het goed ook te kijken 

naar de dubbele poorten van Schoonoord en van de bierbrouwerij. 
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BEVRIJDINGSFEEST HEUVEL EN DUN 

 

Onderstaande bijdrage aan Van den Herd is afkomstig van Helma 

van Hout-Smits. Het betreft de vergaderverslagen van buurtschap 

“Heuvel en Dun” die geleid hebben tot een groot feest één jaar na 

de bevrijding van Oirschot. Goed om te realiseren dat er toen nog 

steeds een gebrek was aan van alles en nog wat en dat het dus des 

te opmerkelijker is dat het buurtschap zoveel voor elkaar heeft ge-

kregen in die tijd. Met de beperkte middelen die beschikbaar wa-

ren hebben ze iets geweldigs bereikt! 

 

Voor de helderheid: de naam van het buurtschap bestond uit twee 

gebiedjes en daarvoor moeten we denken aan de tijd van vóór het 

kanaal en de snelweg. De(n) Heuvel was de naam van de driehoek 

die nu Papenvoorden/Beerseweg heet. Volgens etymologische 

theorie zou het woord ‘heuvel’ een verbastering zijn van het oude 

meervoud van ‘hoeve’ en dus niets met een hoger gelegen gebied 

te maken hebben. Het betekent een aantal hoeven rondom een 

plaatse of meent: een driehoek. Veel Brabantse plaatsen hebben 

een soortgelijke ‘heuvel’. De straatnaam Den Heuvel komt van dit 

gebiedje af: de weg die vanaf de Koestraat ernaar toe leidt. Het 

Dun is het gebied waar nu industriegebied De Scheper ligt, dus ten 

opzichte van Den Heuvel aan de andere kant van de Beerseweg.  

De namen Bullens en Louwers komen veelvuldig voor. Deze aan-

nemers (Bullens in ‘cementwerken’, Louwers een timmerman) 

hadden rond 1922, nadat het kanaal was gegraven, een twee-

onder-een-kapper gebouwd in de straat Den Heuvel. Helma van 

Hout-Smits is een kleindochter van aannemer Louwers. 

 

Wat de genoemde feestlocaties betreft, die bevonden zich in de 

straat Den Heuvel: het N.C.B. terrein lag waar nu de (verdwijnende) 

Boerenbond staat.  

De H.S.M., de Hollandse Stoelen Maatschappij (een van de vele 

meubelfabrieken uit die tijd) was gehuisvest in het oude fabrieks-
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gebouw dat nu deel uitmaakt van Drukkerij De Croon van Heer-

beek. De Kapeldijk lag in het verlengde van de Kapelpad, nu Mgr. 

Van de Venstraat en Proosbroekweg. 

 

 

 
 

Voormalig fabrieksgebouw H.S.M., nu drukkerij De Croon van Heerbeek,  

Den Heuvel 20 

 

 



22________________________________________________________________ 

UIT DE VERGADERVERSLAGEN: 

 

Donderdag 11 october 1945 

Algemene ledenvergadering van de Oranje Vereniging Oirschot in 

café J. van Haaren te 20.00 uur. Bespreking der plannen voor de 

herdenking van Oirschot bevrijding. De vergadering sprak zich uit 

voor een feestelijke herdenking. De afzonderlijke wijken waren 

hierbij onmisbaar. 

 

Vrijdag 12 october 1945 

Verheijden P.J.H. ontvangt het schriftelijke verzoek van den voorzit-

ter van de Oranje Vereniging tot het oproepen van een buurtver-

gadering met de bedoeling om de stemmingen voor de diverse 

punten te peilen. Afgevaardigde werden verwacht op maandag 15 

october 1945 voor een bespreking met het bestuur van de Oranje 

Vereniging. 

 

Zaterdag 13 october 1945 

Uitschrijving Buurtvergadering voor zondag 14 october 1945 naar 

overleg met diverse buurtgenoten. 

 

Zondag 14 october 1945 

Buurtvergadering voor Heuvel en Dun bij Bullens op den Heuvel na 

de Hoogmis. Druk bezochte vergadering, die, na blootlegging van 

de omstandigheden, geleid werd door P.J.H. Verheijden. De verga-

dering was in zijn geheel voor een feestelijke herdenking van Oir-

schotsche bevrijding, vooral in het kader van kinderfeesten. Diverse 

vermakelijkheden, als eigengemaakte draaimolens, schommels en 

wippen, kramen, werden opgesomd als voorbeeld en bleken dade-

lijk in de smaak te vallen van de vergadering. De definitieve beslis-

sing zou worden bewaard tot na de vergadering van de afgevaar-

digden met het bestuur van de Oranje Vereniging. Een nominatie 

van de volgende personen werd opgemaakt ter vergemakkelijking 
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van de bestuursverkiezing, die op de eerst volgende buurtvergade-

ring zou plaats vinden: 

Jos van Haaren, W. Louwers, H. Bullens, H. Smits, F. v.d. Looy, J. 

Deenen, F. van Hattum, J. van Nunen, Schuurmans, C. van Antwer-

pen, Cato v.d. Biggelaar, Mien Wouters, Sjaantje van Hersel, Mej. 

Van Genuchten. 

 

Als afgevaardigde naar de vergadering met het bestuur der Oranje 

Vereniging werden gekozen de heren: Verheijden en J. van Haaren. 

Als boodschap namen ze mee: 

1. Heuvel en Dun willen absoluut feesten. 

2. Opbrengst in de buurt voor de buurt. 

3. Heuvel en Dun doet mee met kranslegging procentsgewijze 

volgens de gezinsaantallen. 

 

Maandag 15 october 1945 

Vergadering van de buurtafgevaardigden met het bestuur van de 

Oranje vereniging bij Janus van Haaren om 20.00 uur. Kenmerkend 

voor deze vergadering was dat er oneindig veel gekletst werd. 

Plannen werden er bij de vleet geopperd. Men kreeg den indruk, 

dat er nog minstens een jaar de tijd was. Als we dit laten komen en 

als we dat doen en als en als en als. 

 

Dinsdag 16 october 1945 

Vergadering bij Bullens op den Heuvel, aanvang na het lof om 19.45 

uur. Flinke opkomst!. Verheijden opende, op verzoek, de vergade-

ring en bracht verslag uit over de vergadering van maandagavond 

15 october 1945. Hij bracht het voorstel ter berde om ondanks alles 

de herdenking te vieren van Oirschot’s bevrijding, vooral in het 

stadium van thans, nu zijn inziens door de Oranje Vereniging geen 

behoorlijke en waardige viering meer georganiseerd kon worden, 

zonder met andermans veren te gaan strijken. 

De vergadering was vol enthousiasme en besloot door te zetten en 

voor de volle 100% te willen staan achter en naast het nieuw te 
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kiezen bestuur. Aan de hand van de nominatielijst op 14 october 

1945 opgemaakt, vond de schriftelijke stemming plaats voor een 

zevenledig bestuur. De uitslag was als volgt:  

W. Louwers (25); Verheijden (24); H. Smits (24); H. Bullens (23); 

Cato van de Biggelaar (23); van der Looy (22); Mien Wouters (19); J. 

Deenen (18); J. van Haaren (17); F. van Hattum (17); Mej. Van Ge-

nuchten (17; J. van Nunen (15); Schuurmans (11); S.J. van Hersel 

(11); C. van Antwerpen (9); J. v.d.Ven (3); E. Soethout (2); M. v. d. 

Bogaart (2); Neggers (2); J. v. Erp (1); B. v. Spaandonk (1).  

De eerste zeven vormden aldus de buurtcommissie. De vergadering 

werd bedankt voor het vertrouwen in het bestuur gesteld, bij mon-

de van Verheijden. Hij dankte voor de eer hun bewezen en stelde 

zijn devies: veel werken-weinig praten! Vervolgens kwam het 

vraagstuk van de collecte aan de orde. Als collectanten zouden 

rondgaan: de heren H. v. Zelst, J. Deenen en W. van Woensel ( voor 

Heuvel en Kapeldijk) en H. Smits en F. van der Looy (op Dun) 

 

Woensdag 17 october 1945 

Bestuursvergadering om 19.30 uur bij Bullens. De collectanten 

werden dan verwacht met de resultaten van hun huisbezoeken. 

Hierbij werd op verzoek publiek toegelaten. Door het zeer laat ver-

schijnen van de collectanten van Dun, doordat zij nog niet met hun 

vruchtbaar gepraat klaar waren, kon de bestuursvergadering geen 

aanvang nemen en werden nogmaals door de diverse hoeken uit 

de vergadering plannen beraamd en herberaamd. Erger was, dat 

door sommigen reeds de huid verdeeld werd van de beer, alvorens 

hij geschoten was. Typerend voor deze vergadering was, dat on-

danks de bestuursverkiezing van 16 october 1945, de vergadering 

leidde. Na aankomst van de laatste collectanten werd de vermoe-

delijke opbrengst aan de vergadering bekend gemaakt, waarna de 

vergadering uiteen ging, terwijl het bestuur in gesloten kring ach-

terbleef voor intieme besprekingen. De verdeling van de bestuurs-

functies geschiedde als volgt: Verheijden – voorzitter; Louwers – 

Secretaris; Bullens – penningmeester; Smits, v. d. Looy en de dames 
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v.d. Biggelaar en Wouters leden. Toestemming om het terrein van 

de N.C.B. te mogen gebruiken werd in de loop van de dag ge-

vraagd, bij den Heer van der Schoot. Eveneens werden bij Alemans 

en Raaymakers karrenwielen met assen bij Linnemans een dorsma-

chine gehaald. 

 

Donderdag 18 october 1945 

Het smeedwerk voor draaimolens en schommels werd geregeld. 

Adoptatie van staven en stangen vond plaats. Terrein effenen en 

proefgraven van karrenassen en manege nam een aanvang. 

 

Vrijdag 19 october 1945 

Beugels en planken werden klaargemaakt voor kleine draaimolens. 

Het zetten van drie wippen en een rechtstok gebeurde. Om 20.00 

uur was vergadering bij Janus van Haaren voor de beurtafgevaar-

digde met het bestuur van de Oranje Vereniging. Als afgevaardigde 

van Heuvel en Dun waren het ditmaal Verheijden en Bullens. Heu-

vel en Dun sprak zich definitief uit voor afzonderlijk feestvieren. 

Een deputatie van Heuvel en Dun zal deelnemen aan de Requiem 

Mis en de kranslegging voor de oorlogsgevallenen. De bijdrage in 

de krans zou voor Heuvel en Dun zijn tien gulden. Bij Mej. Wouters 

was om 20.00 uur vergadering voor de dames uit de buurt voor 

bespreking van de verdeling van het werk. Het bestuur was erbij 

vertegenwoordigd en na afloop van de vergadering van de afge-

vaardigden zelfs voltallig. Korte bestuursvergadering volgde op het-

zelfde adres. 

 

Zaterdag 20 october 1945 

Voor wat de grote draaimolen betreft, werd het plan paardentrac-

tie over geschakeld op motortractie. Bij van Woensel werd voor dat 

doel de kruismanege gehaald (wat aanvankelijk nog zat), ingegra-

ven en geprobeerd. Een kleine draaimolen werd weer opgeruimd 

en de manege van Linnemans opgegraven. De effening van het ter-

rein maakte vorderingen en de verlichtingspalen werden gezet. 
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Zondag 21 october 1945 

Bestuursvergadering om 14.00 uur bij van de Biggelaar. Opmaking 

bakplannen met de beslissing om te laten bakken bij bakker van der 

Sande om geen risico te lopen voor de mislukking in primitieve 

ovens en met te primitieven hulpmiddelen. Bestelling van 1400 

broodjes, 320 eierkoeken, 300 boterkoeken, 200 vlabodemtjes. 

De collecte in natura bracht het volgende op: 

Appels - 221 pond (besloten werd tot uitdelen); suiker - 25 pond; 

tarwebloem - 122 pond; tarwebloem - (ongezeefd) 10 pond; cacao 

- 3,5 pond en 27 bonnen; patentbloem - 34 pond; melk - 176 liter; 

koffie - 4 pond; jam - 17 bonnen; boter - 23 pond; eieren - 64 stuks. 

De Kapeldijk zou op 23 october 1945 bij den bakker 50 liter melk 

leveren. Dun zou zorg dragen voor cacaomelk en koffiemelk. Voor 

de cacao werd 10 pond suiker gereserveerd en voor de koffie 2 

pond. Gerekend werd op ongeveer 1 liter cacao per kind. De cacao 

zou worden gezet op de zuivelfabriek (er werd gezet op 24 october 

115 liter cacao). Voor de koffie werd 11 liter melk gereserveerd.  

De geld middelen waarover kon worden beschikt bedroegen 

f.177,50. 

 

Korte onderhouden van een deputatie van het bestuur met den 

Heer Jos van Haaren en Mej. Van Genuchten. De onderhouden wa-

ren zeer kort maar desniettemin krachtig, aangezien het bestuur 

een ongeschikte plaats voor het onderhoud had uitgekozen. Aan 

bakker van de Sande werd de opdracht gegeven om te bakken, na 

gemaakt accoord. 

 

Met van Geffen en van Heerbeek werd een regeling besproken in-

zake de drankverzorging voor 24 october 1945. De regeling scheen 

in beider smaak te vallen, maar na een nachtje slapen alle geur en 

kleur verloren te hebben. 
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Maandag 22 october 1945 

In Barcelona werd 9 meter glijbaan met trap gehaald zodat ’s 

avonds met de bouwing van de glijbaan kon worden begonnen. De 

draaimolen werd verder afgebouwd en de schommels werden op-

gehangen. De schiet- en waarzeggerstent werd opgetrokken. Het 

terrein werd afgerasterd en de verlichtingspalen gezet en herzet. 

Bij van de Biggelaar was vergadering om 19.30 uur van de dames 

uit de buurt voor een bespreking betreffende de versiering. Het 

bestuur was erbij tegenwoordig met uitzondering van den voorzit-

ter, die inmiddels op het terrein aanwezig was. Op het terrein ging 

het werk door tot 4 uur in de morgen. 

 

Dinsdag 23 october 1945 

Opstellen feestprogramma en laten drukken van programma’s en 

kaarten bij H. de Kroon. De afwerking van de diverse vermakelijk-

heden vond plaats; zitplaatsen op de draaimolens werden gemaakt 

en een spijkerbalk werd geplaatst. De versiering van het feestter-

rein, de N.C.B. en de bovenzaal van de H.S.M. werd door de dames 

verzorgd. Programma’s en kaarten werden nog laat uitgereikt. Ha-

len van Pater van Genuchten met de auto N2540 van den Heer  

J. Erven. 

Bestuursvergadering volgde te 22.00 uur bij Mej. Wouters op ver-

zoek van den heer Jos van Haaren en Mej. Van Genuchten, betref-

fende de bakkerij affaire en alle nasleep van dien. Een ruiterlijk 

erkennen van voorbarigheden en tekortkomingen van de zijde van 

het bestuur maar geen openbaar making van onderlinge bestuurs-

besprekingen. Het hele bestuur stond als 6 man achter elkaar! De 

beslissing van het bestuur om bij een geoutilleerd bakker te laten 

bakken was gevallen op grond van het grote risico verbonden aan 

primitieve ovens en hulpmiddelen, waar het bestuur uiteindelijk 

voor aansprakelijk kon worden gesteld. 

 

  



28________________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________29 

Woensdag 24 october 1945 

De dag der dagen voor de kinderen werd begonnen met een H. Mis 

van dankbaarheid aan de kapel van den Heilige Eik, opgedragen 

door Pater van Genuchten met toespraak, zang- en bloemenhulde. 

De drie weesgegroetjes voor gunstig weer misten hun uitwerking 

niet. Vervolgens zagen wij aan de feesttafel in de feestelijke ver-

sierde N.C.B. de vrolijke gezichtjes met de etende mondjes van 102 

kinderen. De deputatie van Heuvel en Dun was eveneens verte-

genwoordigd in de noodkerk om 9.00 uur en bij de kranslegging om 

half elf, waar zij eveneens de oud-strijdersbond vertegenwoordig-

de. Op verzoek van het bestuur opende Pater van Genuchten om 

half één het hek van het feestterrein met de wachtende vermake-

lijkheden. De muziek stroomde in golven over de joelende kinder-

hoofdjes heen het terrein op. De bellen van schommels en draai-

molens luidden het feest in. Bij de tweede ronde deed de overbe-

volkte draaimolen een protest horen over het vergeten van het 

onderdeel “steunen”, in de vorm van doorzakken aan één kant. Een 

half uur later was het euvel hersteld en uit dankbaarheid volbracht 

de draaimolen haar zeer gewaardeerd en veel gevraagd werk, zon-

der hapering en in de beste conditie tot het einde van de kermis en 

ging slechts node heen. De 15 meter lange glijbaan met haar 5 me-

ter hoge aanvangspost viel duizend malen het innerlijke genot ten 

deel, om in innige aanraking, langs haar geparfumeerde delen de 

van jong warm bloed doortintelende kinder-, dames- en andere 

billen te dragen en weg te voeren. De twee rood geverfde schom-

melschuitjes beschreven onophoudelijk hun ruim 4,5 meter lange 

straal en voerden telkens weer opnieuw een paar durvers de hoog-

te tegemoet. De drie 7 meter lange wipbalken vormden een gewil-

de soort van bezadigde vermakelijkheidsattractie op hun smalle spil 

zwenkend van 1 meter hoogte. De kleine draaimolen gedreven met 

ellenbogen stoom kon het werk slechts matig verzetten. De schiet-

tent trok veel liefhebbers en men trof er vaardige schutters, die 

een belofte voor de toekomst in zich omsloten hielden. Een spij-

kerbalk, onder conditie van drie keer slaan voor 5 cts. Met 25 cts. 
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beloning bij gunstig resultaat leverde slechts een batig saldo op van 

f. 5,75 hetgeen besteed werd als schenking aan het oorlogsmonu-

ment voor Oirschots gevallenen. De waarzeggerstent had de voor-

liefde voor jong en oud. Waar ons duo verscheen, echt hekserig 

uitgedost, bij de diverse bezoeken door beide afgelegd, werd het 

zwaartepunt op het terrein in die richting verplaatst. Ongemerkt 

werd het 8 uur ’s avonds. De dag mocht geslaagd heten voor de 

kinderen, die bij hun vermaak tevens geregeld hun hartversterker-

tje kregen. Enkele incidenten droegen er echter niet toe bij om de 

Heuvel en Dunsche beleefdheid en gastvrijheid naar buiten te to-

nen of zelfs te vergroten. Om 8 uur in den avond werd overgescha-

keld op de feestelijke versierde bovenzaal van de H.S.M. De dag 

van de kinderen was gesloten en de avonduren zouden aan de vol-

wassenen besteed worden. Lang uitweiden over het eerste nood-

lottige uur is hier naar alle waarschijnlijkheid, overbodig, daar door 

de massale opkomst verwacht kan worden dat practisch ieder 

buurtbewoner er zelf aanwezig was. Op zo’n belangstelling was niet 

gerekend en zeker niet op de buitendorpse. De zaal was veel te 

klein. Hier was zeker op zijn plaats het gezegde: Zoveel hoofden, 

zoveel zinnen. Het sturen van boven naar beneden en van beneden 

naar boven sloeg plotseling over in een bestorming van een paar 

wasmanden met broodjes. Dit laatste was het logisch gevolg van de 

mentaliteit, waarmee sommigen gekomen waren, die reeds van  

’s middags af niets meer gebruikt hadden, uit angst om ’s avonds 

niet alles aan te kunnen. Een geruststelling was het echter te mo-

gen constateren, dat de broodjes hun normale bestemmingsweg 

gingen met dien verstande, dat ze nu voor een groot gedeelte ver-

dwenen in buitenlandse (dorpse) magen of enkele buurtse magen 

overmatig werk bezorgde. (stik in broodjes en verdwijn) 

De muziek werd overgeschakeld op de N.C.B. en de avond herkreeg 

langzaam weer zijn warmte en zijn kleur. Dansmuziek deed haar 

werk en voerde mee op maat en toon. Dank komt toe aan de ar-

tiesten van die avond met name: Piet Bullens, Jan van Assouw, 

Kees Louwers, de dames Louwers en de accordionist Antoon van 
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Beers. Zij allen wisten in de zeer onvoordelige en moeilijke om-

standigheden nog een stemming te scheppen die om 3 uur in den 

morgen nog geslaagd mocht heten. De tractatie, die overschoot 

van het kinderfeest en na de plundering van de twee manden 

broodjes, werd rond gedeeld onder de dames en de oudere man-

nen. De zieken, die thuis moesten blijven, werden evenmin verge-

ten. Resultaat van samenwerking - en – resultaat van verdeeldheid 

op een en dezelfde dag! 

 

Donderdag 25 october 1945 

Buurtvergadering bij A. Bullens om 19.30 uur. Besloten werd tot 

openstelling van de vermakelijkheden voor de kinderen op zondag 

28 october 1945 ’s middags van 13 – 17 uur. Tevens viel het voor-

stel om op zaterdag, 27 october 1945 te 19 uur nogmaals de bonte 

avond voor de volwassenen te doen doorgaan, in goede aarde. 

Thans zou de N.C.B. er dadelijk voor gebezigd zijn. 

 

Vrijdag 26 october 1945 

De eerste toebereidselen werden getroffen in de N.C.B. De bewo-

ners van Heuvel en Dun kregen nogmaals een uitnodiging voor de 

bonte avond. 

 

Zaterdag 27 october 1945 

Met genoegen constateerde wij de fameuse propaganda, die ge-

voerd werd door iemand, die onbekend wenste te blijven, zich ver-

school onder de schuilnaam “Het Comité” en zeer prijzenswaardig 

zijn taak volbracht zonder aanspraak te maken op vergoeding of 

tegemoetkoming. De N.C.B. kreeg een podium van 5x2,5 meter met 

een microfooninstallatie en aparte verlichting. De zaal kreeg zijn 

effectieve verlichting en versiering terwijl een half carré de opstel-

ling der banken plaats vond. De dansvloerzeep werd gesneden op 

de hakselmachine van Smits en in 8 zakken naar de N.C.B. ver-

voerd. Om 19.00 uur lokte opwekkende dansmuziek de van alle 
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kanten toegestroomde buurtbewoners en noodde tot binnen tre-

den. Blijde mensen in helverlichte feestzaal! 

Programma! 

  

1. Dansmuziek voor het openingswoord van den voorzitter. 

2. Kort openingswoord van den voorzitter met een driewerf 

hoera’s voor den onbekende propagandist, die wij zeer ver-

plicht zijn voor de massale opkomst van deze avond. 

3. Ik hou van Holland. Muziek uit volle borst meegezongen door 

alle aanwezigen, uitdrukkend de liefde voor het land. 

4. Janske en Franske. Voordracht door Jan Assouw en Mien 

Louwers. 

5. Oorlogsrampen. Zangnummer door Nelly Welvaarts 

6. Dansmuziek. 3 platen met afklap. 

7. Hij had een dorskas. Voordracht door Jan Assouw. 

8. Aan het strand stond een hutje. Accordionmuziek door An-

toon van Beers als begeleiding van gezamenlijk gezang. 

9. Vader “Bachus”. Voordracht door C. Smetsers en A. van Haa-

ren. 

10. De Schepping. Voordracht door Sj. Van Hersel. 

11. Bak. Vertelling door C. Smetsers. 

12. Adam. Voordracht door J. Assouw. 

13. Adam. Zangnummer met gezamenlijk refrein door C. van Kol-

lenburg. 

14. De Schepping en vlucht naar Egypte. Voordracht door  

C. Smetsers. 

15. Dansmuziek. 3 nummers met afklap. 

16. Ik gaoi ze vraogen. Voordracht door A. van Haaren. 

17. De paardentram. Zangnummer door C. van Kollenburg met 

gezamenlijk refrein en daadwerkelijke demonstratie. 

18. Den eerste keer. Voordracht door C. Smetsers nog aangevuld 

met bakken. 

19. Flauwe kul. Gemeenschapsspel door P.Bullens, J. Assouw,  

C. Smetsers en A. van Haaren. 
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21.00 uur, 15 minuten pauze, waaronder muziek en tractatie. Het 

bestuur had van de diverse restanten nog drie honderd vijftig 

broodjes besteld en liet eveneens koffie serveren. 

 

20. Mama ik wil een man hé. Zangnummer door G. van Kollen-

burg. 

21. Adella. Kermislied gezongen door Mej. Bogers. 

22. Samenzweerders. Voordracht door C. Smetsers en A. van 

Haaren. 

23. A B C Zang en gezelschapsnummer. Zangnummer door Mej. 

Van den Bogaart. 

24. Bak. Vertelling door C. Smetsers. 

25. De Luiaard. Voordracht door J. Assouw. 

26. Dansmuziek. Twee nummers met geleide afklap. 

27. Toast op het bestuur, geleid door Mej. Van den Bogaart. 

28. Het is vandaag weer een dag met een staartje geweest. 

Voordracht door C. Louwers. 

29. Vrijage op een bankje. Voordracht door C. Smetsers en A. van 

Haaren. 

30. De Walthoorn. Tweestemmig zangnummer door Marietje van 

der Schoot en Nelly Welvaarts. 

31. Bak. Verteld door C. Smetsers. 

32. De reis naar Amsterdam. Voordracht en zang door A. van 

Haaren in gezelschapsspel. 

33. De zevensprong. Gezelschapsspel geleid door Mej. Van den 

Bogaart. 

34. Ik vrij. Voordracht door C. Smetsers. 

35. De zwabber. Zangnummer door C. van Kollenburg met geza-

menlijk refrein en ineenschakeling van de armen met heen- 

en weer deinen. 

36. Dansmuziek. Drie nummers met geleide afklap, accordionmu-

ziek door A. van Beers. 

37. De bovenste nul op lijst elf. Voordracht en zang met geza-

menlijk refrein door A. van Haaren. 
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38. De boerin in de stad. Voordracht en zang door Sj. Van Gestel. 

39. Dansmuziek. Twee nummers accordionmuziek door A. van 

Beers. 

40. Houten klompen. Voordracht en zang door Nelly Welvaarts. 

41. Film. Het als voordracht laten passeren van Heuvel en Dun-

sche mensen in de laatste weken en van gebeurtenissen be-

treffende de voorbereidselen van het bevrijdingsfeest, door 

C. Smetsers en A. van Haaren. 

42. Diversen: Jan Huigen….. Wie in Januari geboren is….. Ge-

meenschapsspelen geleid door Mej. Van de Bogaart. 

43. De straatveger. Voordracht met zang door A. van Haaren. 

44. Petje. Voordracht door Sj. Van Hersel. 

45. Hannes verhuurt kamers met W.C. Voordracht door A. van 

Haaren. 

46. Sluiting officiële gedeelte door de voorzitter om 2.00 uur in 

de morgen. 

47. Dansmuziek tot 3.00 uur in de morgen. 

 

Voldane mensen gingen naar huis!! 

 

Zondag 28 october 1945 

Van 13-18 uur uitgelaten kindervreugde op het feestterrein. De 

heuvel en Dunsche- en de dorpse jeugd genoot een feestelijke en 

onvergetelijke middag. De muziek verrichtte keurig werk, zowel op 

het terrein als voor de rijpere jeugd verzameld in de N. C. B. Het 

hele feest werd besloten met een dansavondje voor de liefhebbers 

uit de buurt boven de 18 jaar, dat gegeven werd ’s zondags ’s 

avond tussen 19.30 en 22.00 uur. 

Dank aan alle die dit eerste bevrijdingsfeest hielpen tot stand bren-

gen! 

 

 

 

Ingezonden door Helma van Hout-Smits  
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DE ZWAAN, RECONSTRUCTIE VAN DE BOUW 

 

Op een tekening die te dateren is in de eerste decennia van de 17de 

eeuw, is de plaats van de huidige Zwaan nog onbebouwd.  

Toch is in de archieven al veel vroeger sprake van een huis, ge-

noemd De Zwaan.  

Dat begint al in 1483, als 

Embrecht zoon van wijlen 

Embrecht van de Berse-

laer een huis met tuin 

verhuurt aan Jan Jans de 

Ronde. Dat pand is gele-

gen aan het  

O.L.Vrouwekerkhof in  

herdgang de Kerkhof in 

Oirschot en wordt in de 

acte De Zwaan genoemd. In die akte bepaalde de eigenaar dat de 

verhuur voor ´100 jaar en dagen´ (ofwel onbepaalde tijd?) zou zijn 

tegen betaling van de grondchijns en de lasten die erop drukten, 

die voortaan door de pachter moesten worden betaald. Ook moest 

deze zorgen voor het onderhoud en de reparatie en mocht hij 

´meerderen of minderen´ (het pand of het perceel). In de acte werd 

verder vermeld dat, als Jan er zelf in wilde wonen of aan iemand 

anders verhuren, dat ook was toegestaan. Embrecht beloofde deze 

overeenkomst altijd na te komen en als Jan de Ronde verbeterin-

gen aan het huis aan zou brengen of uitbreiden, dat hij die aan Jan 

zou vergoeden. Mocht later blijken dat er meer schulden op het 

pand drukken dan op de datum van de acte (20 maart 1483) be-

kend was, dan zou Embrecht die alsnog aan Jan vergoeden1.  

 

Wellicht zijn er op dat moment al twee panden in Oirschot die De 

Zwaan heten, want op 1 augustus van hetzelfde jaar dat boven-

staande huurovereenkomst getekend wordt, verkoopt Bertha, 

dochter van wijlen Dirck Bruinen een pacht van 11 lopen rogge op 
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onderpand van een huis, tuin etc. genoemd de Zwaan, ook in 

herdgang de Kerkhof. Deze pacht had haar vader Dirck gekocht van 

Rutger Goessen van Oudenhoven2.  

Het betreft dus volkomen verschillende personen.  

 

In 1496 is Jan Jan Ronde van eerst bekende huurder gepromoveerd 

tot eigenaar.  

Hij gaat wel wat merkwaardig met zijn bezit om, want op 30 april 

verhuurt hij De Zwaan, volgens de gebruikelijke formulering voor 

‘100 jaar en dagen’, aan Aernt Henricks van der Ameijden. Die huur 

duurt maar enkele dagen want op 1 mei van hetzelfde jaar, ver-

koopt hij hetzelfde pand aan dezelfde huurder. Als belendende 

percelen worden genoemd: de kerkmuur van het O.L. Vrouwekerk-

hof, het erf van Goijaert Roestenbergs, de steenweg, de gemeen-

schappelijke straat.  

Op het pand rust dan een jaarlijkse pacht van drie mud rogge, te 

betalen aan Willem Moel Haubraken, maat van Oirschot, een oude 

grote aan de O.L. Vrouwekapel en nog 21 hoenderen aan de heer 

van Merode. Negen dagen na de verkoopacte wordt er nog vastge-

legd dat Jan de Ronde aan Aernt Henricks van der Ameijden heeft 

beloofd dat hij hem zal vrijwaren voor alle aanspraken die iemand 

zou mogen hebben op het huis. Uit die acte weten we dat het dan 

gaat om niet alleen een huis De Zwaan, maar dat het tevens al een 

herberg is3.  

 

De nieuwe eigenaar blijft niet lang zelf bewoner van het pand, want 

hij draagt in 1501 de huur van het huis ‘en betimmering' genoemd 

de Zwaan over aan Daniel de Leeuw, samen met alle rechten en 

brieven (ofwel eerdere schepenaktes met betrekking tot het pand). 

Daniel moet voor het huis een bedrag van 112 rijnsguldens betalen, 

samen met een pacht van vier mud rogge4.  

Dit bezit biedt Daniel de Leeuw aan als onderpand bij een belofte 

aan de priester, heer Willem van Petershem, om die ten behoeve 

van de Tafel van de H.Geest voortaan een jaarlijkse pacht te gaan 
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betalen van 10 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen 

op de dag van Maria Lichtmis (is 2 februari) behalve dat Jannes na-

tuurlijke zoon van heer Jan Dommecaets daarvan zolang hij leeft 

het vruchtgebruik zal hebben.  

Aan de hand van deze akte is De Zwaan nog iets preciezer te situe-

ren; belendende percelen zijn: de kerkmuur van O.L. Vrouw, Rutger 

Jan Gijsbrechts van Kerkoerle (i.p.v. Goijaert Roestenbergs), de 

voorkant aan de steenweg en met de achterste kant aan de straat5. 

 

Deze buren zijn nog hetzelfde als Daniel de Leeuw in 1505 het huis 

met betimmering en tuin verkoopt aan Dirck Corstens van de Vel-

de. De koper moet daarvoor jaarlijks een rente van 6 rijnsguldens 

betalen op onderpand van ‘het huis genoemd de Swaen’ en ander 

bezit dat hij eerder had verkocht6. 

 

Dat Dirck in 1536 is overleden kunnen we afleiden uit de verkoop-

akte van de buurman van ‘Aleijt, weduwe van Dirck Corstiaens met 

haar kinderen’, die dan zijn huis verkoopt aan Marcelis Walravens. 

Deze nieuwe eigenaar was een zeer hoge functionaris: stadhouder 

en schout van Kempenland; deze man zal zich zeer waarschijnlijk 

daar gevestigd hebben omdat die plek als een ‘goede buurt’ be-

kend stond7.  

Eén van die kinderen van Aleijt en Dirck Corstiaens, Bartholomeus, 

wordt in de daarop volgende jaren vaak als eigenaar van herberg 

De Zwaan genoemd. Daar hebben dan veelvuldig openbare veilin-

gen plaats8.  

In het protocollenboek van 1560 zit een los velletje met daarop de 

aantekening dat in herberg de Zwaan is verteerd voor 32 stuivers 

bij een veiling9. 

 

Over de plaats en omgeving van De Zwaan komen we iets meer te 

weten dankzij een onenigheid tussen deze Bartel Corstiaens, zoals 

hij ook genoemd wordt, en Thomas zoon wijlen Rutger van 

Kerkoerle, een broer van de secretaris van Oirschot, over het ge-
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bruik van een put die bij het brouwhuis en de kruidentuin van Bart-

holomeus staat. Verder zijn ze het niet eens over de waterafvoer 

van hun beider huizen, die beide aan de steenweg staan. Boven-

dien is er nog een probleem over de weg die tussen hun beider 

huizen loopt.  

Interventie van zogenaamde ‘goede mannen’ is nodig, die tot de 

volgende uitspraken komen:  

- Alle water dat van de huizen en van het erf van de Zwaan af-

komt, en speciaal ook het water dat afkomt van de 'mesthof 

stad' (?) van Bartholomeus, moet worden afgevoerd tussen het 

grote brouwhuis en de stal van Bartholomeus, en verder langs 

de nieuwe betimmering en het huis van Thomas.  

- Daarvoor moet er een ‘kribbe’(greppel) gegraven worden die 

diep genoeg is en gemakkelijk te onderhouden. Dat moet door 

hen beide worden gedaan en ook de kosten moeten worden ge-

deeld. Buurman Thomas heeft een leerlooierij, want het water 

dat over diens erf en naast zijn leerkuil komt, moet uitkomen in 

de waterloop, genoemd de Pondiste (?) en verder naar de Pen-

senpoel toe (zie tekening).  

- Op dezelfde wijze zal het water van het andere huis en het 

nieuwe huis van Thomas ook zijn afvoer hebben tussen het 

brouwhuis van Bartholomeus en het nieuwe huis van Thomas.  

- Bartholomeus en Thomas moeten voor gezamenlijke rekening 

een nieuwe put (dezelfde als op de tekening?) aanleggen zoals 

Bartholomeus wenst en wel op de plek tussen hun beider erven 

en brouwhuizen, bij de paal waar het poortje van Thomas hangt 

in het 'gelijntken' (schutting?) tussen hun beider brouwhuizen, 

zijnde 4 'hamervoeten' groot, en wel in de richting van de tuin 

van Bartholomeus en 2 voeten op het erf van Thomas samen 

met een putsteiger en een zwengel die men zal plaatsen tegen 

de wand van het huis van Thomas, zodanig dat dat huis of het 

dak niet beschadigd zal worden. Zolang die nieuwe put er nog 

niet is, mag Thomas nog de oude put van Bartholomeus gebrui-

ken, maar als die put zou instorten, dan moeten ze die put sa-
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men repareren en onderhouden. Als het toeval wil dat Bartho-

lomeus en Thomas op de zelfde dag zouden willen brouwen, dan 

heeft Bartholomeus daarbij voorrang en komt Thomas op de 

tweede plaats en Thomas moet ook altijd aan Bartholomeus 

vragen om de put te mogen gebruiken of het hem al dan niet 

wordt toegestaan en Bartholomeus moet daar dan ook ant-

woord op geven.  

- Als Bartholomeus inderdaad een nieuwe put wil dient Thomas 

daar ook aan mee te werken en doet hij dat niet, dan verbeurt 

hij het recht om de oude put nog ooit te mogen gebruiken. Als 

de nieuwe put klaar is mag Thomas nooit meer de oude put ge-

bruiken maar dan zullen ze de nieuwe put samen gebruiken 

zonder dat aan elkaar te hoeven vragen.  

- Verder zal de weg die vanaf de steenweg tussen hun beider hui-

zen loopt niet meer door Thomas mogen worden gebruikt met 

wagens of personen etc. Maar Thomas mag wel een ladder te-

gen de muur zetten om zijn huis te repareren of het dak te dek-

ken als dat nodig is. 

- Verder moeten ze elkaar behulpzaam zijn wanneer er reparaties 

aan hun huizen dienen te worden gedaan.  

- Bartholomeus mag, als hij een nieuwe aanbouw maakt aan zijn 

huis voor aan de straatkant bij de weg, aan de zuidkant niet het 

licht ontnemen voor Thomas en hij zal ook niet verder uitbou-

wen dan op dat moment de situatie is, maar Bartholomeus mag 

wel hoger bouwen.  

Beide partijen beloven elkaar deze afspraken na te zullen komen 

en dat geldt ook voor hun nakomelingen. Daarvoor verbinden ze 

hun persoon en bezit10.  

 

Die put is in 1571 nog in gebruik, als Daniel zoon van wijlen Thomas 

van Kerkoerle zijn huis verkoopt aan Pauwelsen die Neve. Bij de 

koop wordt de bepaling opgenomen dat de koper de put mag ge-

bruiken die staat tussen zijn huis en de Swaen11.  
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In 1576 wordt een pacht verkocht met als onderpand een huis met 

tuin etc. genoemd de Swaen, eigendom van Henrick Moel Haubra-

ken, herdgang de Kerkhof nabij de kapel van O.L. Vrouw, b.p. Jan 

de Ronde, de O.L. Vrouwe kapel, conform een schepenbrief van 

Den Bosch d.d. 8 januari 1481. Deze namen horen bij die oude acte, 

de huidige verkoopster van de pacht is Catharijn dochter van wijlen 

Gerits de Hoppenbrouwer weduwe van Henrick Henrick Geverts 

van Ostaden en de koper is Adriaen Daniels de Raijmaker12.  

Deze Adriaen is vorster van Oirschot en heeft kennelijk een bijbaan: 

hij wordt ook ‘waard in De Zwaan’ genoemd. De combinatie van 

beide functies levert meteen klandizie op: als de kerkmeesters van 

Best een akker laten uitwinnen wegens wanbetaling, houden deze 

kerkdienaren daarover zitting in De Zwaan13.  

Opmerkelijk in dit verband is dat de secretaris in zijn kroniek van 

1594 noteert dat op 4 september 's-avonds er soldaten uit Breda 

zijn gekomen ten huize van Bartelmeeus van der Achter in de 

Zwaan (nog steeds dus!) en hem hebben meegenomen vanwege 

het brouwen en het mautmaken. Men moest een halve dukaat van 

vier gulden en een spaans pistolet ter waarde van vier en een halve 

gulden betalen om hem vrij te krijgen.  

Ook tien jaar later wordt in verband met een veiling zitting gehou-

den ten huize van Bartholomeus Adriaens van der Achter in de 

Zwaan, ‘een openbare herberg’. Daniel van de Schoot is nu de vor-

ster14. 

Dat er in De Zwaan nog andere activiteiten werden uitgeoefend, 

heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Bartholomeus Adri-

aens van der Achter vanaf 1602 tot zijn dood op 14 juli 1628 diver-

se jaren lid van het college van schepenen is geweest. In die tijd 

was het niet ongebruikelijk dat een functionaris zijn publieke taak 

met zijn thuisfunctie, in dit geval herbergier van De Zwaan, combi-

neerde:  

- een huurcontract werd er opgemaakt door Bartel Ariens, die 

voor meester Michiel van der Steen was gemachtigd15.  



________________________________________________________________41 

- Voor een bemiddeling bij een arbitrage worden kosten gemaakt 

ten huize van Bartel Adriaens (ook Verachter genoemd) in her-

berg de Zwaan16.  

 

Als we proberen de eerste Zwaan te lokaliseren, kunnen we niet 

voorbijgaan aan de ingrijpende wijzigingen, die het centrum van 

Oirschot in de loop der tijd heeft ondergaan. Voor de visualisering 

hiervan maak ik graag gebruik van de situatieschetsen, zoals die 

door Jan Suijkerbuijk zijn gemaakt voor Oog op Oirschot17. 

 

 

Tot de bouw van de eerste St.Petruskerk was het O.L. Vrouwekerk-

je met het Vrijthof het centrum. Dat veranderde met de bouw van 

de St. Petruskerk in de dertiende eeuw en na de uitbreiding van de 

kerk vanaf 1463. In 1566 verwoestte een grote brand de zoge-

naamde cingelhuizen, die aan de zuidkant van de nieuwe kerk 
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stonden. Om de kans op herhaling van een dergelijk ramp voor de 

toekomst te verkleinen, werd besloten de negen huizen tussen de 

St. Petruskerk en de straat niet te herbouwen. Op 1 augustus 1623 

woedde in het centrum van Oirschot weer een dusdanig verwoes-

tende brand, dat door schout, schepenen, gezworenen, raadsman-

nen en de diverse bestuurlijke functionarissen werd besloten om 

‘de plaats die in de buurt van de markt is gelegen tussen de Zwaan 

en het erf van Geerling Gijssels, waar de straat zeer nauw en slijke-

rig is en waar de hofstedes liggen van Tholof Gerarts en van Henrick 

de Leeuw, het daar tussenin gelegen erf te verbreden zodat ook het 

marktveld groter wordt’. De gemeente kocht vijf panden op om de 

vergroting van de markt te realiseren. Ze wilden geen huizen meer 

die dicht bij de kerk en het raadhuis stonden zodat de kans kleiner 

was dat bij een minder fortuinlijke volgende keer de brand over-

sloeg naar die gebouwen.18 

Uit deze rampen ontstond zo 

het huidige marktplein.  

In de verwachting dat het ge-

vaar nu onder controle was, 

mochten  de gedupeerde eige-

naren herbouwen op de ruimte 

ten noorden van het 

O.L.Vrouwekerkje.  

Hieruit zou te concluderen zijn 

dat de eerste Zwaan één van 

de cingelhuizen was en waar-

schijnlijk was de huidige Zwaan 

het eerste gebouw dat op de nieuwe locatie werd gebouwd. Dit is 

af te leiden uit de volgende gegevens: 

- In 1614 wordt De Zwaan weer aangeboden als onderpand voor 

een betalingsbelofte en omschreven als: een huis, tuin, hofste-

de, herdgang de Kerkhof, b.p. het kerkhof van de O.L Vrouweka-

pel, de gebroeders Henrick en Aert de Leeuw, de gemeenschap-

pelijke straat, de steenweg aldaar.  
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- Twee jaar later wordt het huis van wijlen Aert Joosten de Leeuw 

verkocht, ‘gelegen aan de Steenweg naast herberg De Zwaan’19. 

- In 1623 en 1625 gebruikt Bartholomeus Adriaans van der Achter 

weer zijn huis, genoemd De Zwaan, als onderpand, nu met als 

belendende percelen: het 0.L. Vrouwekerkhof en verder aan de 

straat.  

 

De eerst Zwaan lokaliseren blijft speculatief. Er is vanaf het begin 

sprake van zowel een steenweg als een gemeenschappelijke straat, 

wat ook dezelfde kan zijn. Ook het kerkje dan wel de muur ervan 

heeft een vaste plaats. Verder is er sprake van nog één woning. De 

Zwaan zal dus op een hoek gelegen hebben. 

Bovendien is er een burenruzie geweest over een put. Die put staat 

op de tekening niet zoals besloten was dicht bij een huis. Of ston-

den aan de overkant van de straat de cingelhuizen tot zover?  

Als deze steenweg (als belangrijkste straat de enige verharde in het 

dorp?) de ruimte tussen de Rijkesluisstraat en de Koestraat was, 

dan kan de eerste Zwaan als cingelhuis aan de noordzijde gelegen 

hebben terwijl de huidige Zwaan aan de zuidzijde daarvan ligt.  

 

Deze gegevens combinerend, is het meest logische dat de eerste 

Zwaan afbrandde bij de brand in 1623 en ofwel een van de cingel-

huizen was of stond op de plaats waar nu het kantoor van Lelieveld 

is. Op de vrije ruimte daar tegenover of daarnaast was plaats vrij en 

werd De Zwaan getuige de muurankers hetzelfde jaar herbouwd.  

 

 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 
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3 RAO 1496/103-104-111 
4 RAO 1501/007-008 
5 RAO 1502/235 
6 RAO 1505/212-213 
7 RAO 1635/227 
8 RAO 1539/261 
9 RAO 1560/los 090 
10 RAO 1538/216 
11 RAO 1571/006 
12 RAO 1576/292 
13 RAO 1576/Los002 
14 RAO 1604/198 
15 RAO 1607/155 
16 RAO 1610/070 
17 Oog op Oirscho p.110 e.v.. 
18 RAO 1623/165 en Oog op Oirschot 110-115 
19 RAO 1616/172 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


