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DEKANIJSTRAAT 12 en 14 
 
Als kinderen van het Laageind kwamen wij in de jaren kort na de 
oorlog nog niet veel in de kern van ons dorp en in de parochiekerk. 
Zelfs voor het vervullen van onze zondagsplicht, kwamen wij niet 
verder dan de Gasthuisstraat, toen de rand van de bebouwde 
dorpskern. Omdat de parochiekerk vanwege de restauratie na de 
oorlogsbrand, slechts voor de helft in gebruik was en er zodoende 
weinig plaats was, moesten wij, kinderen, de zondagsmis bijwonen 
in de kapel van het ‘Gaasthuis’. Voor de jongens was de H. Mis om 
8 uur en voor de meisjes om 9 uur. Alleen voor onze maandelijkse 
biecht kwamen wij in de parochiekerk. Dus togen wij - zondige leer-
lingen van de Antoniusschool – eenmaal per maand op zaterdag 
voor de middag – onder leiding van een meester of een juf, in een 
lange rij over de (toenmalige) Stratense Dijk richting de kerk om 
onze zonden te belijden.  

Na de biecht ging ieder kind dan op eigen gelegenheid naar huis. 
Mijn weg naar huis voerde me door de tegenwoordige De-
kanijstraat, waar behalve de kruidenierswinkel van de weduwe Van 
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Esch , aan de linkerkant van het straatje me een mooi gebouw op-
viel. Naast dat gebouw speelden dikwijls schoolkinderen, waarbij 
kinderen met een andere huidskleur dan wij. Molukse kinderen, 
vernam ik later.  
Dat gebouw is me altijd blijven interesseren. En nu; nu het ‘t buur-
huis van onze heemkundekring geworden is, wordt het tijd om het 
een en ander, wat ik in de loop van de tijd over dat gebouw te we-
ten ben gekomen, op papier te zetten. 
 
Daarvoor gaan we terug naar het begin van de vorige eeuw. In een 
gemeenteraadsvergadering in het jaar 1906 komt ter sprake dat 
men plannen heeft om een ‘veldwachterswoning’ te laten bouwen 
met aansluitend een ‘oefenlokaal voor het voorbereidend militair 
onderwijs’. Als bouwlocatie heeft men het terrein naast de kruide-
nierswinkel van de familie Van Esch gekozen. Er wordt besloten 
hiervoor een tekening te laten maken. In maart 1907 wordt aan de 
commissie, die toezicht houdt op de herstelwerkzaamheden van de 
in 1904 ingestorte kerktoren, gevraagd of men stenen van die toren 
kan gebruiken bij de bouw van de veldwachterswoning en dat 
oefenlokaal. Dat kan volgens de deskundigen, maar dan moeten ze 
eerst afgebikt worden. Daarop wordt besloten voor het afbikken 
van de oude stenen van de toren een vergoeding van f. 0,80 per 
duizend stenen beschikbaar te stellen. Gegadigden voor dat werk 
moeten zich melden bij de burgemeester. Opzichter van de restau-
ratiewerkzaamheden, Klappers, mag de tekening maken. 
In mei van dat jaar hebben zich 4 Oirschotse aannemers voor de 
geplande bouw ingeschreven. Te weten: Th. Somers, H. Bullens, J. 
Louwers en A. van Laarhoven. De laagste inschrijver is Th. Somers, 
Maar ook hij zit nog boven de raming van de kostprijs, laat de ge-
meente weten. Hierop komen de inschrijvers bij elkaar. Zij vinden 
dat de gemeente de bouw gewoon moet gunnen aan de laagste 
inschrijver, maar B en W wil een lager bedrag. Tenslotte wordt men 
het toch eens. Somers mag de bouw aannemen voor fl. 3100,- aan-
genomen! Het wordt een gebouw, gemetseld van bouwlagen oude 
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torenstenen, afgewisseld met lagen van nieuwe stenen. De oude 
stenen worden wit gepleisterd. Ook de bogen boven de ramen zijn 
van nieuwe stenen. 
 
De veldwachterswoning en haar bewoners 
 
In die tijd heeft Oirschot 2 veldwachters. Alfons Meeuwis, toen 
beter bekend als Fons Mous en Willem Smulders, die bij ouderen 
nog bekend is als Willeke Speul. Afwisselend doen de twee om de 

beurt dienst in het dorp en in het buitengebied van Oirschot. Wille-
ke wordt de eerste bewoner van de nieuwe veldwachterswoning. 
Hij is geboren op 9-2-1869 en in 1897 benoemd tot veldwachter in 
Oirschot. Voor zijn benoeming had hij al op verschillende plaatsen 
gewoond, zoals in de kern van Oirschot, in Spoordonk, in Oister-
wijk, Den Bosch, en weer terug naar Spoordonk en het dorp om 
tenslotte met vrouw en kinderen neer te strijken in de tegenwoor-
dige Dekanijstraat. Toen hadden de meeste straten van Oirschot 
nog geen officiële namen; ook dit straatje niet. In 1929 hangt hij 
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zijn sabel en wandelstok aan de wilgen en gaat met pensioen. Dan 
moet hij natuurlijk de dienstwoning verlaten. Hij komt dan te wo-
nen bij de protestantse kerk. Zijn opvolger wordt Jan van Laarho-
ven, voorheen jachtopziener uit Asten, die nu in de veldwachters-
woning komt te wonen. Veldwachter van Laarhoven en zijn vrouw 
krijgen 7 kinderen en na enkele jaren vindt de gemeente dat het 
huis - naar de maatstaven van die tijd - eigenlijk niet meer bere-
kend is op zo’n groot gezin. In 1930 ontstaat het plan om het huis 
van de hand te doen en een nieuwe dienstwoning te laten bouwen. 
Het jaar daarop verdwijnt het plan echter naar de prullenbak om 
het er in 1932 weer uit te halen. Dan wordt er een nieuwe dienst-
woning gebouwd in de Lindelaan, naast de Odulphusschool. Tijdens 
de oorlog 1940-1945, wordt de functie van veldwachter opgeheven 
en stapt onze laatste veldwachter, Van Laarhoven, over naar de 
Rijkspolitie. In 1945 wordt het beroep van veldwachter officieel 
afgeschaft. 
Nog even terug naar 1932. De oude dienstwoning wordt geveild en 
de gelukkige koper is Willem Coppelmans, die getrouwd is met… 
Arnolda, een dochter van (oud)veldwachter Willem Smulders. Zij 
komt dus weer in het huis van haar jeugd te wonen. 
In 1967 koopt Noud – de zoon van Willem Coppelmans en Arnolda 
Smulders - het huis. Hij trouwt met Lenie van Laarhoven. Zij zijn tot 
zover de laatste bewoners van het vroegere veldwachtershuis.   
 
Het oefenlokaal voor het voorbereidend militair onderwijs 
 
Met die titel wordt het rechterdeel van het nieuwe gebouw aange-
duid, maar al gauw kom ik het in de archieven tegen als: het exerci-
tielokaal van de Landstorm. 
Wat was de landstorm eigenlijk? 
Dat was in beginsel een leger van bewapende burgers, ter onder-
steuning van het reguliere leger. De eerste vorm is opgericht tijdens 
de Napoleontische oorlogen. Tot de Landstorm behoorden degene 
die uitgeloot of vrijgesteld waren van dienst bij de militie of degene 
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die hun diensttijd er op hadden zitten, tot de leeftijd van 40 jaar. 
Later - in 1914 - werd de vrijwillige Landstorm opgericht, die in 1940 
door de Duitsers ontbonden werd. 
 
Wat ik me bij het woord exercitie voor moet stellen? Misschien 
toch: theorielessen. 
Waarschijnlijk is het gebouw niet lang door de Landstorm gebruikt 
of maar gedeeltelijk, want in december 1913 komt er een verzoek 
bij de gemeente binnen van sigarenfabrikant J. Wintermans uit Dui-
zel of hij het voormalig gebouw van het voorbereidend militair on-
derwijs mag huren. Dit verzoek wordt ingewilligd voor een huurbe-
drag van fl. 50,- mits de koepokinenting en het ijken van gewichten, 
die toentertijd in het exercitielokaal plaats vond, in het bondsge-
bouw (parochiehuis) kan gebeuren. Dat kan en zodoende wordt de 
sigarenfabrikant de huurder van het gebouw per 15-1-1914 
In de loop van de geschiedenis zal dit gemeentegebouw nog door 
verschillende personen en instanties en met verschillende doelein-
den gehuurd en gebruikt worden. 
Een greep hieruit in chronologische volgorde: 
 
In 1914 breekt de eerste wereldoorlog uit. Dit wordt ook voor ons 
land - alhoewel we niet direct bij de oorlog betrokken zijn – een 
moeilijke tijd. Doordat de handel met het buitenland gedeeltelijk 
stil komt te liggen, komt er gebrek aan verschillende levensmidde-
len, die tenslotte, dank zij een wet van de overheid, gedistribueerd 
moeten worden. Na de distributiewet van 1916 wordt in Oirschot 
het distributiebedrijf opgericht en het bekende gebouw wordt als 
distributiekantoor en magazijn van levensmiddelen ingericht. In 
1918 loopt de armoede zelfs zo op, dat het personeel van het dis-
tributiebedrijf overuren moet maken en aan H. van Zelst wordt 
opgedragen een aanbouw aan het distributiekantoor te verwezen-
lijken. Na het einde van de oorlog in 1918 is men natuurlijk niet 
meteen uit de zorgen. Pas in 1921 wordt het distributiebedrijf op-
geheven. De naam distributiekantoor en zelfs distributiestraatje of 
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distributieströtje zal echter in de volksmond nog lang gebruikt 
worden. 
 
De volgende huurder die me bekend is, is het onderwijs 
In 1920 is de wet op gelijkstelling van openbaar en bijzonder on-
derwijs van kracht geworden. Als gevolg daarvan wordt in 1923 de 
Openbare Lagere School in de kom overgenomen door het katho-
lieke kerkbestuur en is ze voortaan alleen bestemd voor kinderen 
van katholieke ouders. Kinderen van protestantse ouders moeten 
voortaan maar naar de openbare scholen van Straten of Spoord-
onk. In 1925 veranderen ook die twee scholen in katholieke scho-
len, alleen bestemd voor kinderen van katholieke ouders. Dan komt 
er protest van o.a. protestantse ouders. Hun kinderen zijn leer-
plichtig maar kunnen voor onderwijs niet terecht in Oirschot. Zij 
eisen openbaar onderwijs. Zij vinden gehoor bij provincie, gemeen-
te en de inspecteur van het onderwijs, Beliën. Als locatie voor een 
openbaar schooltje heeft men het eerdere distributiekantoor op 
het oog. Bezwaren komen alleen van de provincie omdat de ramen 
aan de straatkant te dicht bij de straat en bij de huizen aan de 
overkant zitten. Maar als men besluit bij de nodige verbouwing de 
ramen naar de Oostkant te verplaatsen, slikt die haar bezwaren in. 
Het wordt maar een klein schooltje met ongeveer 10 tot 12 leer-
lingen, waarvan de helft bestaat uit kinderen van meester Van 
Heeswijk, voorheen hoofd van de Stratense school, maar bij de 
overname door het katholieke schoolbestuur niet herbenoemd in 
Straten. 
Het schooltje is geen lang leven beschoren, want twee jaar later 
vertrekt meester van Heeswijk naar ‘de West’, met medeneming 
van de helft van de leerlingen: zijn eigen kinderen. 
Nog even heeft men geprobeerd het openbaar onderwijs voor die 
enkele leerlingen voort te zetten, maar dan houdt het op en kun-
nen die leerlingen gelukkig wel weer terecht op de katholieke scho-
len.  
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In 1931 dienen enkele ouders nog een keer een verzoek in om het 
openbaar onderwijs terug te krijgen in Oirschot. Er zijn daarvoor 
weer 9 schoolgaande kinderen en de vooruitzichten voor meer 
leerlingen zijn aanwezig, omdat enkele Oostelbeerse kinderen zich 
aan willen sluiten. Waarschijnlijk is dit toch niet gelukt.  
 
In de dertiger jaren van de vorige eeuw - de crisisjaren - staat in 
1937 op een adressenlijst als gebruiker van het gebouw genoteerd: 
Stempellokaal voor W. en S. (?). Ik ga er van uit dat de W in deze 
crisisjaren staat voor werkelozen, maar waar de S voor staat is me 
niet bekend. 
 
In de volgende oorlogsjaren (1940-1945) en enkele jaren erna, toen 
veel levensmiddelen ‘op de bon’ waren, wordt het lokaaltje ge-
bruikt voor het uitgeven en innen van die levensmiddelenbonnen. 
Dus weer een vorm van distributie. 
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1950. Er zijn toch weer plannen om voor kinderen van protestantse 
ouders een voor hen passende school op te richten. Plannen voor 
een Protestants-Christelijke school deze keer. Als locatie heeft men 
het oog laten vallen op het voormalig pompstation van de water-
leiding op de Oude Grintweg, ter hoogte van de Vier Uitersten. On-
geveer tegenover de Dr. Feystraat dus. Dit pompstation wil men 
laten verbouwen tot schooltje. Als noodoplossing wordt er alvast in 
september 1950 met het onderwijs gestart, weer in de De-
kanijstraat. Het duurt echter maar één jaar, want dan zijn er plan-
nen om in Best een Protestants-Christelijke school te bouwen en 
men beslist om zich daar mee aan te sluiten. 
 
De volgende huurder van de jaren vijftig bestaat uit een heel gezin. 
Een groot gezin zelfs. Ari van de Heuvel, bekend als chauffeur van 
Van Gend en Loos, huurt met vrouw en 11 kinderen het gebouw. 
Maar niet voor dat het grondig verbouwd is en geschikt gemaakt 
voor bewoning door een groot gezin. Eind jaren vijftig vertrekt hij 
echter weer naar een huis in de Pochelarij. Voor de zoveelste keer 
staat het gebouw leeg. 
 
In de volgende jaren heeft het N.K.V. – Het Nederlands Katholiek 
Vakverbond er een onderkomen. Meer ben ik daar niet over te we-
ten gekomen.  

 
In 1967 staat het gebouwtje voor een derde keer ten dienste van 
het onderwijs. Er zal een nieuwe Lagere School komen in de nieuwe 
wijk van de Notel. En zoals het dikwijls gaat, start ook deze school 
al met onderwijs vóór het schoolgebouw er staat. In 1964 wordt al 
vast begonnen met twee groepen leerlingen. Een klas in een lokaal 
van de St. Pieter Ulo en een in een vertrek van het parochiehuis. 
Het volgende jaar (1965) huizen er al meer groepen in het paro-
chiehuis. En voor het schooljaar 1967-1968 is er in het parochiehuis 
geen ruimte meer voor nog een vijfde groep leerlingen. Maar de 
gemeente heeft nog een ex- distributiekantoor dat leeg staat en 
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daar kan een klas leerlingen terecht. In 1968 kunnen alle leerlingen 
gelukkig terecht in hun splinternieuwe school aan de Van Tulden-
straat en staat het gebouw in de Dekanijstraat weer leeg voor de 
volgende huurder. 
 
Wie die volgende huurder is, is me niet bekend, maar rond 1974 is 
de bibliotheek, die voorheen lang in een vertrek van het parochie-
huis gevestigd was, in ieder geval gevestigd in dit gebouw. Zij blij-
ven huurder tot 1978, wanneer ze naar de Pochelarij vertrekken. 
 
Tenslotte mogen Oirschotse peuters en hun leidsters enkele jaren 
gebruik maken van deze locatie. Een peuterspeelzaal dus. 
 

 
 
In 1984 wil de gemeente het oude distributielokaal verbouwen tot 
twee woningen. Ze dienen een verzoek in voor een bouwvergun-
ning. Het eindresultaat in 1985 is het gebouw, zoals het er nu staat: 
twee wooneenheden onder één dak in de Dekanijstraat op num-
mer 14 en twee huurders.  
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Tot zover de lijst van bij mij bekende gebruikers en huurders van 
het voormalige exercitielokaal. 
Waarschijnlijk ontbreken er in deze lijst nog wel enkele namen van 
instellingen of personen die gebruik hebben gemaakt van het ge-
bouw in de meer dan 100 jaren van het bestaan. Zo moet er o.a. 
ook nog ooit een dependance hebben gezeten van de Volksbank of 
tenminste een personeelslid van die bank zittingsdagen hebben 
gehouden. Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen. 
 
De eigenaar - de gemeente Oirschot - ziet na al die jaren het mo-
numentale van het dubbele gebouw wel in en in 1995 wordt het 
hele gebouw - vroegere veldwachterswoning en exercitielokaal - op 
de monumentenlijst geplaatst. Het wordt dan door de monumen-
tencommissie omschreven als: Dubbel woonhuis met twee man-
sardedaken met dakgoot. Gepleisterde gevels met speklagen en 
raamtogen. Sterk gewijzigd in 1985. Voormalig exercitielokaal van 
de Landstorm en veldwachterswoning. 
En als motivering voor het plaatsen op de monumentenlijst geeft 
de monumentencommissie aan:  
Het pand is van waarde als onderdeel van de straatwand; alsmede 
vanwege gave detaillering en de geschiedenis van het pand. Gaaf 
voor wat betreft de bouwmassa en de metselwerkdetails.  
 
 
Cl. Van Esch-van Hout  
 
 
 
 
Info:  1 R. H. A Eindhoven: Gemeentenotulen Oirschot 

2 Oirschot: gemeentearchief 
3 Veel Oirschottenaren 
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HET VERJAARDAGSFEEST VAN DE HEER VAN OIRSCHOT 
 
In 1807 haalde Oirschot de landelijke pers met een artikel dat in 
verschillende kranten zoals de Amsterdamse, de Haagsche, de Le-
ijdsche en de Vriesche Courant werd geplaatst. Het bericht zou 
waarschijnlijk tegenwoordig een item zijn voor Hart van Nederland. 
Dat je bij je onderzoek net als tegenwoordig ook beducht moet zijn 
op fake news blijkt uit een artikeltje over dezelfde anekdote uit 
1894: de schrijver heeft er zomaar wat feiten bij verzonnen. 
Dit artikel stond in september 1807 in verschillende kranten.  
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De Heer van deze plaats in het artikel is de (voormalig) heer van 
Oirschot, Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas, geboren in ‘s-
Hertogenbosch op 4 september 1827, die twee dagen na zijn tach-
tigste verjaardag alle inwoners van Oirschot en Best van 80 jaar en 
ouder uitnodigde in herberg de Zwaan om met hem het feestmaal 
te gebruiken.  
Eigenlijk was Lodewijk, die met zijn familie op Bijsterveld woonde, 
niet écht meer de heer van Oirschot sinds de heerlijke rechten in 
1798 waren afgeschaft, maar de anekdote toont wel aan dat de 
heren Sweerts de Landas in drie generaties een warme band met 
hun Oirschotse onderdanen hadden opgebouwd.  
Het artikel vermeldt dat de maaltijd uit meer dan honderd schotels 
bestond, in vyf opdissingen (gangen) bestaande uit allerley aange-
name, gezonde en voor Menschen van hooge jaren gemaklyk te 
gebruiken Spyzen. Volgens het artikel bracht zyn Hoog Edel Gebo-
ren tijdens het diner een gelukwens uit aan zijn gasten, en werd op 
de jarige getoost. Na de maaltijd maakten tien vrouwen van ge-
bruik van de muziek om met de den Heer Tractant de bekende dans 
het Voetje te dansen, terwijl de mannen zich met een Klaverjasje 
divereerden. Het artikel vermeldt voorts nog dat daags na het feest 
alle gasten nog zeer welvarend en gezond waren, en eindigt met 
een ludieke beschrijving van alle gasten (inclusief hun lichamelijke 
gesteldheid, garderobe en haardracht), die in een societyrubriek 
van vandaag niet zou misstaan.  
 
Volgens het artikel waren er van de 46 personen van 80 jaar en 
ouder die in de gemeente woonden 37 verschenen, namelijk 14 
Vrouws- en 23 Mansperzonen. Er is geen gastenlijst van het feest 
bewaard gebleven, en dus is het een puzzel om erachter te komen 
welke 46 personen er voor dit feest waren uitgenodigd.  
Voor onze voorouders was leeftijd een triviaal punt, en dus is het 
maar de vraag of iedere genodigde écht de 80 jaar al gehaald zal 
hebben. Dat blijkt als je in de begraafboeken zoekt naar overlede-
nen na 1807 die als 80 jaar en ouder geregistreerd staan: verschil-
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lende blijken op basis van hun doopdatum namelijk veel jonger. Zo 
is Maria van de Pas, huisvrouw van Lourens Snelders, volgens haar 
begraafakte in 1808 82 jaar oud (en dus waarschijnlijk genodigd op 
het feest van de heer) terwijl ze in werkelijkheid bij haar overlijden 
pas 73 jaar oud was. Ook van de twee grysaards van boven de 90 is 
er slechts één te identificeren: de oudste inwoner van Oirschot in 
1807 is Jan Henrick Vlemmincx, geboren in 1717 en dus 90 jaar tij-
dens het feest.  
Of het feest alle gasten inderdaad zo goed bekomen is valt te be-
twijfelen. Margo Cornelis de Croon (85), weduwe van Antonius van 
Overbeek, wordt op 18 september 1807 begraven, minder dan 
twee weken na het feestmaal, en in hetzelfde jaar overlijden nog 
eens zeven bejaarde Oirschottenaren. Willem Steven van Dun, 87 
jaar tijdens het feest, is de oudste overlevende: hij overlijdt in 1826 
op 92-jarige leeftijd. Lodewijk Sweerts de Landas leeft nog bijna 
twee jaar na het grote feest. Hij overlijdt te Oirschot op 18 juni 
1809 en wordt op 21 juni in de Sint Jan in Den Bosch begraven. 
 
In 1894 diept Ch.C.V. Verreyt uit Rotterdam het krantenartikel uit 
de archieven op. In het tijdschrift Taxandria publiceert hij er uit 
aanteekeningen van dien tijd een artikel over. Ofschoon hij voor 
het grootste deel nauwgezet de beschrijving uit de krant volgt 
neemt hij (letterlijk) de dichterlijke vrijheid om er tenminste twee 
details bij te verzinnen.  
 
De eerste is dat de echtgenote van de heer, Vrouwe Sara van Bar-
neveld, wel mocht toekijken, maar noch aan den maaltijd noch aan 
den dans mocht deelnemen omdat zij nog geen 80 jaar was. Daar 
wordt verder nergens melding van gemaakt. 
 
Het tweede verzinsel van Verreyt is dat de oud-schoolmeester 
Dirck Jan Aerts bij het eind van het festijn de gastheer zou hebben 
onthaald op onderstaande toepasselijke rijm:  
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Edele Heer. 
Wij hoogbejaarde menschen, 

wij wenschen Uedele Heer en Uedele Vrouwe 
dat God u beide veel jaren nog in leven mag houwen 
Moog deez wensch van Dirck Jan Aerts, oud 89 jaar 

bij Onze Lieve Heer geven 
dat hij Uedelens paar van ziekten, gebreken en alle andere kwalen, 

middels van de dood om ons gauw te halen. 
Wij zijn Uedele Heer zeer dankbaar voor deezen plezierigen dag, 

wellek geen van ons allen ooit vergeet zolang hij leven mag. 
Daarmede Edele Heer en Edele Vrouwe is alles gezegd wat ik wilde 

vertellen, 
en eindig met een diepe reverentie 

uit naam der vrouwkes, en ons oude gesellen 
 
 
Volgens het artikel in Taxandria ontving de schoolmeester uit 
dankbaarheid van de heer niet minder dan 25 gulden, 5 pond tabak 
en een fraaie pijp met zilverbeslag, die hij uit de verzameling van de 
heer mocht uitzoeken. Fake news, want in Oirschot komt rond 
1800 geen schoolmeester met deze naam voor. Waarschijnlijk 
heeft Verreyt het vers zelf gedicht.  
 
Jammer ook dat enkele hedendaagse schrijvers de anekdote en het 
gedicht wel hebben gebruikt.  
 
Overigens kreeg de heer wél een gedicht uit dankbaarheid voor zijn 
gulgevendheid, maar daarvoor moeten we terug naar de Friesche 
Courant van 24 september 1807. Op verzoek van een onbekende 
dichter publiceert de redactie het onderstaande artikel. 
 
 

Anton Neggers 
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Artikel Friesche Courant d.d. 24 september 1807 
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Brabantse volksverhalen over heksen en  
hun oorsprong (2) 

 
Inleiding 
In jaargang 25, nr. 3 van het heemkundig tijdschrift ‘Van den Herd’ 
schreef ik een eerste artikel over Brabantse volksverhalen die gaan 
over heksen. Hierin kwam 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 stond ik o.a. stil bij 
de heksenvervolging die in Europa in de 16e eeuw een hoogtepunt 
bereikte en waar Nederland alsook onze eigen regio niet van ge-
vrijwaard bleef.  
In dit tweede artikel ga ik nader in op de rol die heksen in Volksver-
halen spelen en lardeer dat met een aantal voorbeelden uit Bra-
bantse volksverhalen. In een derde en laatste artikel ga ik in op 
volksverhalen over heksen uit de eigen regio.  
 
De wereld der magie 
Zoals ik aan het eind van het vorige artikel al opmerkte vinden we 
in onze oude volksverhalen volop sporen van het geloof in heksen 
en hekserij. De bekende volksverhalenkenner Jacques Sinninghe 
rekent de verhalen over heksen samen met die over tovenaars, 
maren (nachtmerries) en weerwolven tot verhalen over de ‘Tover-
wereld’ oftewel ‘De wereld der magie’.  
In vroeger tijden werd met toverkunst of magie geprobeerd om 
bovennatuurlijke krachten te bezweren, die verantwoordelijk wer-
den geacht voor allerlei vormen van ongeluk. Henk Petermeijer 
zegt hierover in de inleiding van zijn boek ‘Hanneke Zwartegat’, dat 
vol staat met volksverhalen over heksen, dat de magie verdeeld 
kan worden in witte en zwarte magie. De witte magie heeft een 
positief doel zoals het bewerkstelligen van genezing of succes op 
allerlei fronten. Zwarte magie stond daar lijnrecht tegenover en 
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was gericht op het toebrengen van schade aan anderen door mis-
oogsten, ziekte en dood.  
Hekserij werd in allerlei culturen verbonden met magie. Soms met 
witte magie zoals in de Griekse en Germaanse natuurgodsdiensten 
met figuren als Hekate, de Griekse godin van de toverkunst, en Kel-
tische priesteressen. Veel vaker echter werden heksen verbonden 
met de zwarte magie die onheil brengt over de mensen. Overigens 
kan in de loop van de tijd het beeld van wat witte en wat zwarte 
magie is aardig verschuiven. Van dat laatste getuigt een oud volks-
verhaal uit het Brabantse Alphen over ene Brunihilde dat ik u niet 
onthouden wil. Het verhaal begint als volgt: 
 
“Vele eeuwen geleden toen benedictijner monniken nog probeerden 
het geloof in Germaanse goden uit te bannen, leefde Brunihilde 
hier. Ze was een aantrekkelijke vrouw van rijke komaf. Kortom: ze 
was in alle opzichten een goede partij. Aan belangstelling van man-
nen had ze dan ook geen gebrek. Ze wees echter elk aanzoek af, 
want ze was verliefd op Fulco, de zoon van een arme boer. Maar 
hoe ze ook de aandacht van Fulco probeerde te trekken, het lukte 
niet. Fulco trouwde met een meisje van zijn eigen stand en nam 
later de boerderij van zijn vader over. 
Toen Brunihilde van het huwelijk hoorde, ontstak ze in woede. Dit 
was een regelrechte belediging, hoe durfde die armoedzaaier haar 
af te wijzen? Ze zon op wraak, maar er was weinig dat ze kon doen. 
Haar haat groeide met de dag. Ze besloot alles op alles te zetten 
om zich te wreken. Zo kwam ze op het idee zich aan te sluiten bij de 
heidense priesteressen van haar stam, de druïdessen. Ze benaderde 
een van die vrouwen en werd uitgenodigd voor de eerstvolgende 
vergadering. Daar zou ze, op het middernachtelijk uur en bij volle 
maan, worden opgenomen in de kring. Op de avond van de bijeen-
komst liep Brunihilde met enkele vrouwen mee naar de Zwartpoel. 
Daar zou de duivel verschijnen om aan ieders wensen te voldoen. 
Op één voorwaarde: als je iets wenste, moest je je ziel afstaan aan 
de duivel.“ 
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De rest van het verhaal laat zich niet moeilijk raden. Begeleid door 
een naderend onweer verschijnt in de lucht een kar met paarden 
waar even later de duivel in hoogst eigen persoon uit tevoorschijn 
komt en juichend wordt ontvangen door de priesteressen, die dan 
worden aan geduid als heksen. En jawel, de duivel helpt Brunihilde 
door haar een betoverde eikenhouten staf te schenken waarmee 
ze wraak kan nemen. Vele jaren later doet ze dat daadwerkelijk 
door de zoon van Fulco tijdens een winterse sneeuwnacht de poel 
op te lokken waar zij in het ijs een wak heeft geslagen. De jongen 
grijpt haar echter bij de enkel en samen zinken zij weg in het don-
kere water van de Zwartpoel.  
Dit verhaal uit het boek van Petermeijer is een raak voorbeeld van 
de transformatie van de ooit witte magie van Germaanse prieste-
ressen uit de oudheid naar de zwarte magie van heksen uit de tijd 
van de katholieke bekeringsdrift uit de middeleeuwen. 
 

Weggeplukt uit een feeëncirkel 
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Heksen en feeën 
Het verschil in witte en zwarte magie weerspiegelt zich ook in het 
onderscheid tussen heksen en feeën. Beide figuren komen in volks-
verhalen veelvuldig voor hoewel in Nederlandse volksverhalen de 
verhalen over heksen veel groter in aantal zijn.  
Veelal wordt de fee gezien als een mythisch wezen van grote 
schoonheid met buitennatuurlijke gaven. Een fee is meestal een 
klein, vrouwelijk wezen dat zowel oud als jong kan zijn en nauw 
verbonden is met de krachten van de natuur. Zo kan ze vliegen en 
toveren, vervult ze allerlei wensen en heeft ze invloed op de toe-
komst. Met de term fee kunnen verschillende soorten wezens wor-
den aangeduid, soms is het een soort elf, dan weer een waternimf 
of een spookachtig wezen.  
Het Nederlandse woord fee is bekend sinds de achttiende eeuw en 
overgenomen uit het Frans waar het tovenares betekende. Hieraan 
lag het Latijnse woord ‘fatum’ (lot) aan ten grondslag. De Romeinen 
kenden ook ‘Fata’, de godin van het Lot.  
Er zijn verschillende theorieën over de oorsprong van de verhalen 
over feeën. De onder historici, antropologen en folkloristen meest 
geaccepteerde uitleg is dat het hier gaat om de overlevering van 
verhalen over goden en geesten uit de Griekse, Romeinse of Kelti-
sche mythologie. Na de komst van het christendom verdwenen de 
heidense goden uit de religie, maar bleven aanwezig in de volks-
verhalen en folklore. De feeën kwamen van toen af in een kwader 
daglicht te staan en er werden ook negatieve eigenschappen aan 
hen toegeschreven zoals bijv. het verwisselen van kinderen in de 
wieg. Sinds die tijd wordt het onderscheid tussen een fee en een 
heks minder scherp en lopen de twee begrippen door elkaar.  
Een fraai voorbeeld van het verminderde onderscheid tussen een 
heks en een fee is het Brabantse volksverhaal ‘De heksenschuur’ uit 
de bundel ‘Brabantsche Sagen’ van Vincent Cleerdin. In dit verhaal 
speelt de kleine, bultige schoenmaker Sander op zijn viool voor de 
nimfen in een betoverde schuur. Hij wordt door zijn vrouw alsook 
door de molenaar gewaarschuwd data niet te doen omdat het daar 
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zou spoken. Maar Sander voelt zich een ware kunstenaar en wil de 
nimfen met zijn vioolspel betoveren en begeeft zich in de nacht 
naar de schuur... 
 
“Twaalf uur sloeg de dorpsklok. Bij den laatsten slag was ‘t, alsof 
opeens alle boomen van het dorp begonnen te ruischen. Nachtega-
len zongen lenteliederen,- al was ’t October. Heel de schuur veran-
derde in een paleiszaal. Het dak werd een plafond, helwit en ver-
sierd met gouden leliën. De muren schoven opzij en veranderden in 
marmeren wanden. Waar juist nog de balen hooi lagen, stonden nu 
drie tafels met kristallen vazen en roemers, met zilveren en gouden 
schotels, en rondom de tafels stonden vergulde zetels. ... 
Door de zaalpoort, die als door een onzichtbare hand geopend 
werd, kwamen vier meisjes binnen in sneeuwwitte kleeren en be-
kranst met bronskleurig eikenloof. Met zoete stemmetjes zongen 
zij:   

Wij zijn de nymfen van de hei 
 En dansen en dansen, 
 Wij zijn de nymfen van de hei, 
 Straks is de herfst voorbij, 
 Wij dansen en dansen. ” 
 
Daarna speelt het schoenmakertje voor de nymfen op zijn viool, hij 
speelt zoals hij nog nooit gespeeld heeft en als beloning krijgt hij 
van een van de nymfen een beurs vol gouden ducaten. Maar dan 
niest er ineens een nymf en als Sander zegt: “God zegen u!” , dan 
kraakt en dondert het in de zaal en stuiven de nymfen weg terwijl 
de hele boel in elkaar stort en alles verdwijnt... 
En toen Sander de andere ochtend wakker werd, vond hij in zijn 
hand alleen nog wat dorre eikenbladeren!  
 
Hoe herken je een heks?  
Het beeld van de heks is in de loop der tijden sterk veranderd. Van 
de gerespecteerde priesteres en kruidenkenster in de Oudheid 



24________________________________________________________________ 

werd ze in de Middeleeuwen een dienares van de duivel. In de 19e 
eeuw veranderde ze in de figuur van een angstaanjagende vrouw 
die ongeluk bracht onder de mensen.  
Eeuwenlang heerste in Europa en ook in Nederland en in onze pro-
vincie Brabant onder de bevolking een sterk bijgeloof over heksen. 
Aan heksen werden bovennatuurlijke gaven toegeschreven. Zo 
werd verteld dat ze op een bezemsteel door de lucht kon vliegen 
en in een zeef of een schelp over het water kon varen! Heksen zou-
den beschikken over geneeskundige en magische krachten, voor-
spellingen kunnen doen en zich in een dier of een ander levend 
wezen kunnen veranderen. Het kon om heel verschillende vrouwen 
gaan. Soms was er sprake van een mooie, jonge vrouw die mannen 
in het verderf stortte maar veel vaker ging het om een lelijke, oude 
toverkol die vergezeld werd door een zwarte kat en die allerlei 
kwade handelingen verrichte.  
Maar hoe wist je nu of het om een heks ging en waaraan kon je een 
heks eigenlijk herkennen? 

Jacques Sinninghe zegt hier-
over in zijn ‘Noord- Bra-
bantsch Sagenboek’ dat een 
van de remedies die beproefd 
werden om te achterhalen of 
een vrouw een heks is, eruit 
bestond haar stilletjes ach-
terna te gaan en je voet 
dwars in haar voetstap te 
zetten. Als ze dan omkijkt is 
het ‘bepaald een tooverheks’! 
Een andere manier om er 
achter te komen of zich er-
gens heksen bevinden is om 
bijvoorbeeld in de kerk een 
misboek open op het altaar te 
laten liggen.  
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Eventueel aanwezige heksen zouden dan de kerk niet kunnen ver-
laten. Sinninghe verhaalt ook van het feit dat men geloofde dat 
geen deurslot veilig was voor heksen. Daarom zou het goed zijn 
met een witkwast een kruis te strijken op de buitenmuur naast de 
deurstijl. Zo zou een heks die de deurklink aanraakt ontmaskerd 
kunnen worden.  
Daarnaast zijn heksen ook te herkennen aan de voorwerpen waar-
van zij zich bij hun toverkunsten bedienen, zoals de beruchte hek-
senbezem waarop zij ’s nachts rondvliegen. Willem de Blécourt 
noemt in zijn boek ‘Volksverhalen uit Brabant’ in dit verband ook 
kransjes, poppetjes en ander speelgoed dat men soms kan vinden 
in het bed van een ziek kind. Mocht dat het geval zijn dan zou men 
met stelligheid kunnen vermoeden dat het kind onder invloed is 
geraakt van de kwade hand van een heks. Hiervan getuigt het vol-
gende citaat: 
 
“Hebbende sommige hexen in hun huys eenen speelpop, in dewelc-
ke sij met spelden daer in stekenden, den mensch dewelcke sij ha-
ten ofte quat jonnen, op die overeencomende plaetse sijns lighaems 
aldaer pijne naargelanghe den steeck heeft.” 
 
Heksen kunnen zich veranderen in dieren. 
Een van de magische gaven waarover heksen beschikken is dat zij 
zich in dieren kunnen veranderen. Jacques Sinninghe noemt een 
hele reeks dieren waarin een heks zich kan omtoveren zoals: hazen 
en konijnen; padden, slangen en hagedissen; raven, kraaien, ek-
sters en uilen; ratten, muizen en mollen, paarden en honden maar 
bovenal katten, het liefst zwarte!  
Zoals ik in een eerder artikel in Van den Herd over ‘Volksverhalen 
die zich afspelen in de Kerstnacht’ al vermeldde, is er in Brabant 
een veelheid aan volksverhalen te vinden waarin katten optreden. 
Zowel in de oude volksverhalenverzamelingen waar Sinninghe en 
De Blécourt over schrijven als in bundels met volksverhalen van 
jongere datum zoals die van Anton van Oirschot en Josien Stehou-
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wer vinden we tientallen verhalen over heksen die de gedaante van 
een kat aannemen.  
Zo wordt meermalen vermeld dat men ’s nachts groepen katten 
‘poot aan poot’ kon zien dansen in een heksenkring. De dansplek-
ken zouden vaak afwijken van de omgeving, de grond is er hard en 
er groeit alleen kattendans of heksenkrans, een altijd groene soort 
wolfsklauw. In de verhalen hierover komen namen voor als Katten-
bos, Kattenburg, Kattenkuil en Kattensteeg als herinnering aan 
plekken waar heksen bij elkaar gekomen zouden zijn.  
In de bundel ‘Spokerijen in de Meierij en de Langstraat’ verhaalt 
Anton van Oirschot als volgt over ‘Kattendansen in het kattenbos’: 

 
”In Berlicum kennen ze vrijwel allemaal het kattenbos. Toen iemand 
er op zekere avond uit kwam, gingen de katten met hem mee. Hij 
wist niet hoe vlug hij weg moest komen. Hij had er katten zien dan-
sen en zingen. Ze zongen zoiets van: ‘hand in hand, goejenavond, 
Janus van Zandvoort’.” 

 
Ook kruiswegen op afgelegen plekken zouden een geliefde plaats 
zijn voor nachtelijke heksenbijeenkomsten waarbij de heksen vaak 
de gedaante aannamen van katten. Het zien van een of meer zwar-
te katten werd dan ook opgevat als een voorbode van onheil.  
Een citaat uit het boek van Sinninghe zegt hierover: 
 
“Wie in het nachtelijk uur op pad was, zal het wel eens overkomen 
zijn, dat hij terzijde van den weg in gloeiende kattenoogen staarde. 
Wee dengene, die het waagde de katten te mishandelen! De ouden 
van dagen wisten er van te spreken wat dit ten gevolge had. Je 
werd dan plotseling door een monster besprongen, dat loodzwaar 
op je schouders drukte, en het is gebeurd dat men daags daarna 
zo’n arme kerel door op den weg vond liggen.”  
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Heks van ‘s Heerenberg 

 
Hoe verbreek je de betovering van een heks? 
Heksen herkennen is één ding maar hoe een heks te weren is vers 
twee. In het verleden deed men voor veel kwalen veelvuldig een 
beroep op de volksgeneeskunde en daarin waren ook diverse ma-
nieren te vinden om de invloed van heksen tegen te gaan. Op 
Wikipedia vond ik de volgende opsomming van middelen tegen de 
praktijken van een heks: 

 een bundel van kruiden, op Sint- Jan verzameld een vleermuis 

 boven schuur of stal gespijkerd een paardenkop aan de stal-
muur  

 een hoefijzer  

 nooit antwoorden op een vraag van een heks en beschimpen 
wat een heks prijst  
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 niets van een heks lenen een vlierstruik plaatsen bij stal en 
schuur van alles wat men te eten of te drinken krijgt iets weg-
gooien 

  van een heks geen koffie of brandewijn aannemen, en vooral 
geen appel. Daardoor krijg je venijn in het lichaam, padden en 
slangen die naar je keel kruipen of aan je ingewanden knagen. 
Alleen door een half oortje (een oud muntstuk) kon men daar-
van genezen.  

 
En vond men in het kussen van een zieke een heksenkrans (een 
krans van in elkaar gekrulde veren) waardoor men wist dat er spra-
ke was van beheksing, dan moest die krans verbrand worden of 
gekookt in een stenen pannetje met water. ‘Last but not least’ kon 
iemand die behekst was ‘belezen’ worden door een heuse ‘hek-
senmeester of heksenbanner’, die een bezweringsformule uitsprak 
om aldus de betovering te verbreken. 
Over het verbreken van betoveringen door heksen zegt Sinninghe 
in het ‘Noorbrabants sagenboek’ dat met name het aanroepen van 
God hiertoe als een probaat middel werd gezien. Zo zou de invloed 
van een heks geweerd kunnen worden door een essenhouten 
kruisje, een gewijde paaskaars of andere ‘heligdommekes’ voor de 
drempel van je deur neer te leggen of door de formule : “God loont 
u!” of “In den naeme Godts” uit te spreken. Ook zou het helpen een 
kruis op de grond te tekenen als men een verdachte persoon te-
genkwam, of een palmtak in schuren of stallen te leggen als men 
bang is dat het vee door een kwade hand geraakt wordt.  
 
Een mooi voorbeeld van een verhaal waarin door tussenkomst van 
een geestelijke een heks wordt verslagen vinden we in de ‘De heks 
van Nabbegat’, een verhaal dat gesitueerd is nabij het Brabantse 
dorp Zeeland. Het verhaal is van de hand van Arnold Zegers en is 
opgenomen in de bundel ‘Verhalen uit de Meierij’ onder redactie 
van José Grosfeld e.a. uit 1987. Het gaat als volgt: 
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‘Lang geleden stond er aan de voet van de Nabbegatse berg een 
klein houten huisje waarin een oud vrouwtje woonde. Iedereen 
noemde haar de heks van Nabbegat. Wat ze zoals deed om aan de 
kost te komen, wist niemand; slechts een enkeling kwam wel eens 
in de buurt van de berg. Soms zag men haar door het bos dwalen; 
dan plukte ze hier en daar wat plantjes en in de herfst paddestoe-
len. Zo gingen de jaren voorbij. 
Maar op een stormachtige namiddag in het najaar gebeurde er iets 
opzienbarends. Wie liep daar over straat in haar wijde, wapperen-
de, zwarte kleren voorovergebogen leunden op haar stok? Juist de 
heks van Nabbegat.’ 
 
Met veel omhaal van woorden ontrolt zich daarna een spannend 
verhaal waarin de heks over het kerkhof dwaalt en daar iets mee-
neemt dat ze vervolgens verstopt achter een lindeboom, bij het 
huis van de koster. Ze wordt gadegeslagen door de huishoudster 
van de pastoor en die gaat, nadat hij door haar gewaarschuwd is, 
samen met de koster op onderzoek uit. Ze vinden een koperen 
plaatje met op de voorkant de letters: A D H V en op de achterkant 
de letters: LSE AAN ALT. De pastoor en de koster begrijpen er niets 
van en gaan ieder huns weegs. 
 
De koster kon die nacht niet slapen en hij dacht aan zijn dochtertje 
dat jaren geleden drie dagen na de geboorte was gestorven en 
waarna zijn vrouw in razernij was ontstoken en krijsend het dorp 
had verlaten om nooit meer terug te keren. Sindsdien woonde ze 
alleen in een klein houten huisje verscholen tussen de bomen aan 
de voet van de Nabbegatseberg. Waarom was zij na jaren terugge-
keerd naar het graf van haar kind en het huis van haar man? 
Ook de pastoor pijnigde zijn hersens over het vreemde voorval en 
dan valt hem plots in dat het hier een soort rebus betreft. Als je de 
letters op het plaatje op de juiste manier combineert leidt dat tot 
de zin: ‘ALS DE HAAN VALT’...maar wat mag die zin dan wel beteke-
nen? 
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De volgende dag is het stormachtig weer en jawel… daar valt de 
haan van de toren naar beneden en de koster die op weg was naar 
het graf van zijn dochtertje wordt getroffen door het gevaarte en is 
op slag dood! 
 
De pastoor vermoedt dat hier duistere krachten aan het werk zijn 
en gaat diezelfde dag nog praten met de vrouw bij de Nabbegatse 
berg. Bij het huisje aangekomen klopt hij op de deur maar er wordt 
niet opengedaan en als hij naar binnengaat ziet hij de oude vrouw 
bij het vuur zitten. Als ze de pastoor ziet klinkt er een hels lawaai en 
strompelt ze krijsend en gillend het bos in. De pastoor volgt haar en 
roept dat ze moet blijven staan, dan draait ze zich om en dreigt met 
haar stok en eindigt het verhaal als volgt: 

 
“Toen gebeurde er iets dat de pastoor niet voor mogelijk had ge-
houden: de aarde onder en rondom haar begon te verzakken en 
trok haar mee naar beneden. Dieper en dieper zonk ze tot de pas-
toor haar niet meer kon zien. Hij rende naar de rand van de kuil om 
haar eruit te trekken, maar hij zag haar al niet meer. Alleen hoorde 
hij haar nog gillen tot het geluid verstomde en de kuil zich tot de 
rand met zwart en stinkend water vulde. Van de vrouw was geen 
spoor meer te bekennen. De plas lag daar alsof hij er altijd al ge-
weest was...” 
 
De plas die er toen ontstaan was ligt er nu nog en de mensen gaven 
het water de naam ‘Smerdèl’. En zo ontstond het verhaal van de 
heks van Nabbegat.  
 
Met dit wonderschone verhaal over de heks van ‘Nabbegat’, het-
geen letterlijk ‘aarsgat van de duivel’ schijnt te betekenen, besluit 
ik dit tweede artikel over Brabantse volksverhalen over heksen.  
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Overigens won dit verhaal de 3e prijs in een wedstrijd die Het Bra-
bants Dagblad in 1986 uitschreef met als doel een aantal streek-
verhalen over het leven in de Meierij bijeen te brengen.  
In het derde en laatste artikel van deze reeks ga ik in op verhalen 
over heksen uit de eigen regio.  
 
 
Maria van Deutekom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen:  
 
- ‘Noord-Brabantsch Sagenboek’, Jacques R.W. Sinninghe, 1933 
- ‘Noordbrabants Sagenboek’, Jacques R.W. Sinninghe, 1964 
- ‘Volksverhalen uit Noord Brabant’, Willem de Blécourt, 1980 
- Item over Hekserij, site Wikipedia 
- ‘Hanneke Zwartegat, Volksverhalen over heksen en heksen-

meesters, Hans Petermeijer, 2002 
- ‘Brabantsche Sagen’, Vincent Cleerdin, 1920 
- ‘Spokerijen in de Meierij en de Langstraat’, Anton van Oirschot, 

2001 
- ‘Volksverhalen uit de Kempen’, Josien Stehouwer, 2004 
- ‘Verhalen uit de Meierij’, José Grosfeld e.a., 1987 
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Archiefterminologie deel 3 
 
Heemkundige onderzoekers-in-spe die voor het eerst op zoek gaan 
naar gegevens in archieven lopen vaak tegen lastige termen aan. In 
een aantal afleveringen zullen we de meest gangbare termen toe-
lichten in Van den Herd. Sommige termen lijken vanzelfsprekend, 
maar maken vaak deel uit van een geheel aan begrippen, vandaar 
dat ze toch in de lijst zijn opgenomen.  
Met dank aan oud-archivaris Jan Suijkerbuijk voor het aanleveren 
van de basisgegevens. 
 

Aantekening 
Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteu-
ning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastge-
legd. Een of meer gegevens geplaatst op een document. 
Synoniem is notitie; kantteening, als de  aantekening in de marge is 
geplaatst. Een dorsale aantekening is op de achterzijde geplaatst. 
 
Verslag 
Document waarin handelingen en bevindingen in de vorm van een 
doorlopende tekst of als chronologische aantekeningen worden 
vastgelegd. 
 
Staat 
Document waarin gegevens in horizontale en verticale rijen zijn 
weergegeven. Hoewel lijst, staat en matrix niet helemaal synonie-
men zijn worden de termen door elkaar gebruikt.  
 
Register 
Staat waarin gegevens betreffende personen, organisaties of goe-
deren zijn vastgelegd. Of een archiefstuk waarin afschriften en uit-
treksels van andere documenten zijn opgenomen. Een register op 
kaarten is een kaartsysteem. Een register in digitale vorm is een 
gegevensbank of database.  
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Schema 
Document dat door een combinatie van teksten en grafische tekens 
een overzicht geeft van een organisatie, procedure, constructie of 
proces. 
 
Grafiek 
Document dat kwantitatieve gegevens weergeeft in lijnen, vlakken 
en symbolen. 
 
Formulier 
Document in de vorm van standaardgegevens of standaardteksten 
die met bijzondere gegevens moeten worden in- of aangevuld of 
aangepast. 
 
Protocol 
Deel waarin akten worden ingeschreven. De term is in onbruik ge-
raakt. Zo worden de protocollen van de ambtenaar van de burger-
lijke stand, die de net-exemplaren van akten bevatten, altijd als 
registers omschreven. 
 
 
Arthur de Vries 
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De Engel 
 
Er is voor het eerst sprake van een ‘huize De Engel’ in de schepen-
protocollen van januari 1500, als schepenen en gezworenen mach-
tiging geven om een perceel, dat dan al eigendom van de gemeen-
te wordt genoemd, te omheinen en daarop ‘een goed huis neer te 
zetten’ ten behoeve en op kosten van de gemeente. Dat nieuwe 
huis moet het raadhuis van Oirschot gaan worden. Het betreffende 
perceel wordt omschreven als gelegen tussen het huis van meester 
Daniel van Herzel aan de ene kant en het huis genaamd de Engel 
aan de andere kant.1 
 
Ruim twee jaar later wordt het huis De Engel door Jan Henricks van 
Gestel verkocht aan Katarina dochter van heer Peter Bressers, ten 
behoeve van haar en haar natuurlijke kinderen die ze heeft verwekt 
bij de priester, meester Corsten van der Ameijden. Het huis wordt 
omschreven als gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Vrijthof 
met als belendende percelen de gemeenschappelijke straat, Jan 
Faes Smetsers, het erf van de gemeente Oirschot en Jan van Os. 
De lasten die op het huis drukken en dus voortaan voor rekening 
van Katarina komen zijn:  
- een half mud rogge aan de H. Geest van Oirschot,  
- een kwart van een oude grote aan de diaconie,  
- anderhalf pond paijment aan de erfgenamen van Aernt Bernts,  
- vier lopen rogge aan de kinderen van haar zus Marieke dochter 
van heer Peter Bressers.  
In de overdrachtsakte wordt nog vermeld dat, als Katarina geld 
nodig zou hebben voor haar onderhoud et cetera, dat ze dan het 
huis mag belasten of verkopen, zonder daarvoor goedkeuring van 
haar kinderen nodig te hebben. Bijgestaan door haar voogd Happo 
Vos belooft Katarijn aan Jan Henricks van Gestel om hem voor het 
huis jaarlijks een pacht van anderhalf mud rogge te gaan betalen, 
maat van Oirschot, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, (= 2 
februari) op onderpand van het huis. Als extra zekerheid voor de 
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betaling van die anderhalf mud rogge, zet ze als onderpand een 
pacht van 11 lopen rogge in, ook te heffen op hetzelfde huis. De 
pacht is aflosbaar tegen betaling van 28 peters per geheel mud 
gerekend, maar er kan ook per half mud worden afgelost. 
Hoewel Katarina ‘dochter van heer Peter Bressers’ wordt genoemd 
(en ook Katalijn) en Jan op grond van zijn naam een zoon is van 
Henrick van Gestel, worden zij in twee aktes broer en zus genoemd. 
Mogelijk hebben ze wel een gezamenlijke moeder.2 
 
Katarina laat zeven jaar later vastleggen dat zij een jaarlijkse pacht 
van vier lopen rogge en een rente van 1 stuiver zal gaan betalen op 
onderpand van het huis. Zoals gebruikelijk bij een dergelijke trans-
actie worden de naaste buren van De Engel genoemd. Dat zijn dan: 
het raadhuis van Oirschot, de kinderen van Gielis Lucas van den 
Scoet, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Willems van 
Hoeve, Jan de Boekbinder (van Aelst) en de Vrijthof.3 
 
In de tussentijd, in 1526, wordt op een aanliggend perceel door 
heer Thomas van de Ven en diens zuster Marieken een nieuw huis 
gebouwd, zodanig dat schepenen op verzoek van Henrick Rutger 
Belaerts naar heer Thomas gaan om hem te verbieden, ‘voor zover 
wij daartoe gerechtigd zijn’ om met de bouw verder te gaan omdat 
die over de grenslijn zou gaan in de richting van De Engel. Ook wil-
len ze hen verbieden voor zover mogelijk, om de dakafvoer van het 
water zeker niet op het erf van Belaerts te laten uitkomen; deze zal 
dat zeker niet toestaan. Henrik Rutger Belaerts tekent nadrukkelijk 
bezwaar aan tegen wat er daar gebeurt. Hetzelfde probleem heeft 
zich kennelijk al eens voorgedaan bij een eerdere bouw of verbou-
wing, waarschijnlijk waaraan toen de ouders van beide partijen in 
conflict.  
Heer Thomas en zijn zus moeten voor de schepenen verschijnen, 
waar wordt vastgesteld dat ze hun bouwsel hebben gewijzigd ten 
opzichte van de oude bebouwing, waardoor het niet mogelijk was 
dat elk huis zijn eigen dakafvoer kon hebben. Partijen, enerzijds 
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heer Thomas van den Ven als eigenaar van zijn huis mede namens 
zijn erfgenamen na hem en anderzijds Henrick Belaerts ook namens 
zijn erfgenamen, spreken af dat ieder van hen een goot aan zijn 
huis zal hangen voor de waterafvoer van het dak, zodanig dat geen 
van beide partijen er last van zal krijgen.4 
 
Inmiddels is meester Corstiaens van der Ameijden, de vader van de 
kinderen van Katarina, overleden en geeft hun zoon Bartholomeus 
aan zijn broer Peter machtiging om diens erfdeel en aanspraken in 
De Engel te verkopen. Peter krijgt de vrije hand naar eigen goed-
dunken te handelen, maar moet naderhand wel rekening en ver-
antwoording afleggen.5 
 
Het huis komt dan in het bezit van Gregorius Wouters van Kuijck. 
Deze beloofde op onderpand van De Engel om aan Aerden die Bont 
ten behoeve van diens dochter Marie een jaarlijkse rente van 20 
stuivers te gaan betalen. Belendende percelen zijn dan: Marie van 
de Ven, de kinderen van Henricks van der Vloet, de gemeijnte.6 
 
Vijftien jaar later ontstaat er verschil van mening over de erfenis 
van Margriet Keijmps, in het bijzonder over het huis dat ‘aan het 
raadhuis staat’ en dat zij weer geërfd had van haar man Henrick 
Goijaert Kemps. Het geschil is ontstaan tussen Cornelis Schellekens 
enerzijds en anderzijds Wouter Kemps voor zichzelf en samen met 
de voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Goijaert 
Kemps. Het gaat over het vaste en roerende bezit dat is nagelaten 
door Margriet.  
Onduidelijk is de relatie die Cornelis Schellekens heeft met het huis 
of de familie. Toch lijkt de bindende beslissing van de vier geraad-
pleegde arbiters in zijn voordeel: Cornelis mag het huis verkopen 
om met de helft van het geld naar eigen keuze te handelen en de 
andere helft mag hij behouden in verband met het vruchtgebruik 
van het pand. Bovendien wordt vastgelegd dat na zijn dood die 
helft zal versterven op de erfgenamen van Margriet en wel zodanig 
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dat Cornelis altijd de helft van dat huis zal mogen verkopen. Verder 
krijgt Cornelis nog het akkertje in de Lerpt waarmee hij ook naar 
eigen keuze mag doen en laten wat hij wil.7 
In 1586 verkoopt Wouter zoon wijlen Goijaert Keijmps samen met 
enkele andere personen hun erfdelen en aanspraken in de helft van 
een hofstede, gelegen aan het Raadhuis. 
Het bezit wordt nu verkocht aan Adriaen Lodewijk Verhoeven.8 
 
In 1619 is De Engel in het bezit van Andries Corstens de Vos. Op 23 
april verkoopt hij het pand met tuin, grond en stal aan Goijaert Jan 
Goijaerts voor een bedrag van 300 gulden. Op het huis rusten dan 
nog de volgende lasten, die door de koper moeten worden overge-
nomen: 
-een rente van 6 gulden en 5 stuivers per jaar aan Geerling Michiels 
van de Schoot,  
- 6 lopen rogge per jaar aan de H. Geest,  
- 4 lopen rogge per jaar en 14 stuivers in Den Bosch,  
- 3 ½ stuivers per jaar aan Jasper Janssen van Esch,  
- twee oort stuivers aan de Dekanij te Oirschot. 
Verder moeten er dorpslasten worden betaald en worden gezorgd 
voor onderhoud van wegen en waterlopen.9 
Enkele maanden later doet hij afstand van het huis vanwege het 
recht van vernadering en verkoopt het met alle lasten die erop 
drukken aan Corstiaen Corstens de Vosch.10 
 
Een half jaar later is het huis weer van eigenaar verwisseld en ver-
koopt Dirck zoon wijlen Marten Vrielen (later Dirck Martens ge-
noemd) als man van Ghijsbertgen d.v. wijlen Willem Dircks het huis 
met tuin, grond etc., genoemd de Engel, vastgebouwd aan het 
raadhuis, zoals hij het enige maanden terug heeft gekocht van An-
dries Corstiaens de Vos en van de erfgenamen van diens vrouw 
Jenneken. 
Hij verkoopt het pand nu weer terug aan Andries Corstiaen (de Vos) 
en doet afstand van alle verdere rechten op het pand. 11 
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Maar ook Jacop Cornelissen (Henricks) bezit nog belangen in het 
huis en het erf genoemd de Engel. Eerst machtigt hij Dirk Dirck van 
Ostaden om namens hem aan Dirck Martens zijn aanspraken inzake 
de Engel te verkopen. Maar een acte verder, op dezelfde dag, ver-
koopt hij zijn erfdeel en alle aanspraken die hij ‘al heeft of nog zal 
krijgen over het bezit waarvan Andries Corstens nog het vruchtge-
bruik bezit, te weten het huis, genoemd de Engel. Hij verkoopt deze 
aanspraken nu aan Dirck Dircks van Ostaden en aan Bogarden Jans-
sen van Cuijck ten behoeve van de broer van eerdergenoemde Ja-
cop Cornelissen Henricks.12 
 
Maar nog wordt het niet rustig rond het eigendomsrecht van De 
Engel.  
Het blijkt dat Dirck Martens koper is geworden via een openbare 
verkoop voor de schepenen op 26 september, waarna Dirck de 
koop heeft overgedaan aan Andries Corstens.  
Diverse andere medebelanghebbenden of erfgenamen c.q. hun 
voogden verkopen volgens een schepenbankdecreet opnieuw het 
huis De Engel met tuin, bakhuis, stal en schop met toebehoren en 
grond. Als belendende percelen worden genoemd: het raadhuis en 
de tuin daarvan, Matheeus Mathijssen voor aan de Vrijthof, het 
huis van Matheeus Mathijssen en van Dielis Sebrechts van Cuijck, 
zoals het perceel is begrensd.  
De nieuwe eigenaar wordt Matheeus Peters van Esch voor 110 gul-
den samen met de rente 'tegen de penning zestien'.13 
 
De verwikkelingen hebben waarschijnlijk meerdere oorzaken en te 
maken met het feit dat het pand in tweeën lijkt gedeeld, dat er 
nogal wat erfgenamen zijn, dat Andries Corstiaens de Vosch het 
vruchtgebruik heeft (van een deel van het huis?) en de kinderen 
van Willem Willems het erfrecht krijgen. 
Mogelijk gezien de vele wisselingen van eigenaar de afgelopen 
twee jaar doet Corstiaen Corstens de Vosch de niet gebruikelijke 
belofte (en stelt zich daarvoor garant) dat hij noch iemand van zijn 



________________________________________________________________39 

familie of kennissen een beroep zal doen op het recht van vernade-
ring.14 
 
Tien jaar later lijkt Henrick van Beverst eigenaar te zijn, want dezer 
verkoopt dan een roggepacht met als onderpand een (c.q.: zijn) 
huis, tuin en grond genoemd in de Engel. Belendende percelen zijn 
nu: het raadhuis, de kinderen van Gielis Lucassen van de Schoot, de 
gemeenschappelijke straat, de kinderen van Willem van de Hoven, 
verder Jan de Boekbijnder en de Vrijthof.15 
 

 
 
Gezien de nadrukkelijke vermelding een aantal keren dat De Engel 
tegen het raadhuis aanstaat en er aan het raadhuis geen bouwna-
den te zien zijn16, is m.i. de enige mogelijke locatie die voor De En-
gel in aanmerking komt die van het huidige restaurant De Burge-
meester, voorheen St. Marten. 
 
 
Hanneke van den Bogaart-Vugts 
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