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Ferriers kopen Bijsterveld (1) 
 

Schrik niet! Aan Bijsterveld wordt momenteel hard gewerkt en het 

krijgt in de nabije toekomst een prachtige nieuwe bestemming. 

Voordat de Paters Montfortanen er in het begin van de 20e eeuw 

een grootseminarie stichtten, woonde er John Turing von Ferrier. 

Hij was in zijn werkzame leven onder meer kamerheer van de ko-

ning van Württemberg. Maar in 1821 woonde er ook al een John 

Turing Ferrier. Was dit zijn vader en waar komen deze Ferriers van-

daan? 

 

Het leengoed Bijsterveld 

Kasteel Bijsterveld, zoals het in de volksmond nog vaak wordt ge-

noemd, Montfortlaan 12 in Oirschot, wordt momenteel verbouwd 

en ingericht als luxueus wooncomplex voor ouderen.  

 

Bijsterveld of Biesterveld betekent letterlijk verwilderd, onvrucht-

baar stuk land. In het Oirschotse geval is echter eerder van het te-

gendeel sprake. Het leengoed Bijsterveld met aanhorigheden heeft 

een rijke historie achter zich met aanzienlijke bezitters en bewo-

ners. Al in de middeleeuwen werd het door de hertog van Brabant 

als leen uitgegeven. In het leenboek van hertog Jan III vanaf 1312 

lezen we onder meer; “Aleydis, dochter van wijlen Henricus van 

Audenhove, erft het leengoed van Bijsterveld, te weten een huis 

met een hoeveelheid grond die tot dat huis behoort.”  

 

Rond 1670 wordt het leengoed aan de Montfortlaan meer en meer 

Groot Bijsterveld genoemd en kwam er een onderscheid tussen dit 

leengoed en huize Klein Bijsterveld aan de Gasthuisstraat in Oir-

schot.  

Na een aanzienlijke hoeveelheid conflicten over de erfopvolging in 

de rechten op Groot Bijsterveld komt het op 24 oktober 1758 voor 

f 6.600 in het bezit van Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas, 

heer van Oirschot en Best. Het leengoed bestond toen uit: 
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Kasteel Bijsterveld omstreeks 1900 

 

1. een herenhuis met stallen, schuren, hoven, gronden en erven; 

2. een hoeve met aangelag en diverse percelen grond; 

3. een hoeve met huis en aanstede en een grote hoeveelheid per-

celen grond. 

 

 

 

Toen in 1672 graaf Ferdinand van Merode zijn schulden niet meer 

kon voldoen, was de halve heerlijkheid van Oirschot en Best ge-

rechtelijk verkocht aan Maarten Christiaan Sweerts de Landas, 

schepen van ‘s-Hertogenbosch en kwartierschout van Kempenland. 

Diens kleinzoon was het, die zich nu op Bijsterveld vestigde, of het 

als buitengoed ging gebruiken, en het herenhuis, mede voor zijn 

zoon Jacob Dirk die een jaar na de aankoop werd geboren, liet her-

bouwen.  

In en kort na de Bataafse en Franse tijd verdween het leenstelsel, 

waardoor het mogelijk werd voormalige leengoederen ‘particulier’ 

te vervreemden en te verwerven. Lodewijk Jan Baptist Sweerts de 

Landas stierf in 1809 op 82-jarige leeftijd.  
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Landkaart Essequebo en Demerary 

De weduwe van zijn zoon Jacob Dirk en hun zoon en dochter ver-

kochten Groot Bijsterveld in 1821 aan John Turing Ferrier, rentenier 

te Rotterdam. 

 

De familie Ferrier 

Wie de roots van John Turing Ferrier, de koper van Groot Bijster-

veld in 1821, nagaat, komt al snel in Middelburg terecht. Daar 

koopt Alexander Ferrier in 1796 en 1797 drie pakhuizen en in 1800 

een huis voor een bedrag van 1350 ponden. Alexander trouwt op 

10-1-1798 met Jeanetta Anthonetta Jonas. Uit de trouwakte blijkt 

dat hij uit Brichin komt en dat zijn vrouw uit Demerary afkomstig is.  

 

 

 

Zijn religie is dan episcopaal, maar is bij de doop van sommige kin-

deren ook presbyteriaans. Hun eerste kind, John Turing, wordt op 

13-3-1799 in Middelburg geboren.  

Het gezin verhuist begin 19e eeuw naar Rotterdam.  
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Daar worden vader Alexander en zoon John Turing als koopman 

ingeschreven. In 1828 meldt de Dordrechtsche Courant dat Alexan-

der als Engels consul van Rotterdam zijn gebied mag uitbreiden 

met ’s-Gravenhage en Scheveningen.  

In de hoedanigheid van consul van Groot-Brittannië verkrijgt hij 

octrooien om allerlei goederen en nieuwe fabricagetechnieken in 

Nederland in te voeren en af te zetten. In 1828 wordt hij op paleis 

St. James in Londen door de Engelse koning tot ridder geslagen. In 

1845 wordt hem op eigen verzoek door de Engelse koningin eervol 

ontslag als consul verleend. Zijn schoonzoon sir James Henri Turing 

wordt als zijn opvolger benoemd. Kort hierna overlijdt Alexander. 

De herkomst en de religie van het echtpaar Ferrier zullen voor ve-

len niet bekend in de oren klinken. Daarom maar even surfen op 

internet. 

 

Brichin of Brechin is een Schotse stad in het district Angus van nog 

geen 7.000 inwoners in 2006 en is vooral bekend om haar oor-

spronkelijk vroegmiddeleeuwse kathedraal. Het stadje ligt in het 

noordoosten van Schotland. Er zijn veel aanwijzingen, dat Alexan-

der en zijn vader en moeder uit dit district komen. De vader van 

Alexander heette John en zijn moeder droeg de achternaam Angus.  

Ook zijn geloofsovertuiging brengt ons naar Schotland. Zowel het 

episcopalisme als presbyterianisme, beide christelijke stromingen, 

komen in Schotland veel voor. Het presbyterianisme is zelfs de na-

tionale kerk van Schotland en heeft als zodanig volledige autono-

mie op religieus gebied. Wellicht dat het gezin Ferrier door de doop 

van hun kinderen de band met Schotland in stand wilde houden. 

 

De herkomst van Alexanders vrouw en die van zijn zoon John Tu-

ring leidt ons naar de vroegere Nederlandse kolonie Essequebo 

(1616-1814) aan de gelijknamige rivier in het huidige Brits-Guiana. 

De Demerary is eveneens een rivier in dit gebied. De Britten hiel-

den van 1796 tot 1802 Demerary bezet, maar gaven de kolonie bij 

de vrede van Amiens aan de Bataafse Republiek terug.  
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In 1814 kwam de kolonie definitief in handen van de Britten. Zou 

de bezetting door de Britten de reden van de vestiging van Alexan-

der en zijn vrouw in Middelburg zijn geweest? 

John Turing Ferrier werd op 13-3-1799 in Middelburg geboren en 

kreeg op 12 maart 1821 wel een heel aardig cadeau voor zijn 22e 

verjaardag. Hij bleek toen al rentenier te zijn. Niet gek geboerd als 

je met je 22e al rentenier bent en je je zo’n optrekje kunt veroorlo-

ven. Voor dit luxe onderkomen betaalde hij f 22.000,-- aan de erven 

Jacob Sweerts de Landas, die dan in Harlingen wonen. Hij hoefde 

dit bedrag niet ineens op tafel te leggen, maar mocht na een aan-

betaling van f 2.000,-- over het restant nog 6 jaar doen. Op het 

moment van deze koop waren het kasteel en jagerswoning ver-

huurd aan Frederik Mauritz l’Archer Houth, ook rentenier. Hij was 

in 1821 eigenaar van de Spoordonkse watermolen en de Kerkhofse 

windmolen, die hij respectievelijk in 1826 en 1832 weer van de 

hand deed.  

 

John Turing Ferrier moet op zeer jonge leeftijd getrouwd zijn met 

Adriana Jonas, die op 29-8-1798 in Demerary geboren was.  

Tussen 1818 en 1821 kreeg hij wegens zijn huwelijk voor een jaar 

steeds vrijstelling van militaire dienst. Zijn eerste zoon, Alexander 

John, werd op 4-3-1819 in ’s-Gravenhage geboren. Ruim een jaar 

later volgde Robert, die het levenslicht in Wassenaar zag en op 13-

9-1821 kwam zijn zoon John Turing om 11.00 uur in de morgen op 

Bijsterveld ter wereld. In Oirschot werden hierna nog twee doch-

ters geboren. 

 

Het jonge gezin van begin twintigers leefde op stand; had een kin-

dermeid uit Londen, een gouvernante uit Ebberfeld (D), een meid 

uit ’s-Gravenhage, een knecht uit Geel (B), een koetsier uit Wind-

sum en een butler uit Hasselt (B) in dienst. Over zijn verblijf op Bijs-

terveld is weinig bekend. Al in 1830 verkoopt hij het landgoed en 

verdwijnt daarmee van de Oirschotse radar. In 1861 zien wij hem 

nog wel even terug in de Nederlandse archieven.  
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Hij hertrouwt dan in Nijmegen met Louise Stork en verdwijnt dan 

net als zijn echtgenotes voorgoed uit beeld. Maar dit betekent nog 

niet dat wij nooit meer een Ferrier in het Oirschotse terug zouden 

zien. 

 

Op 1 oktober 1830 koopt Oeds Oenes van den Berg, commissionair 

in het groot, te Amsterdam voor f 28.000,-- Groot Bijsterveld. Op 7 

juli 1856 wordt het landgoed te Amsterdam door de erven van den 

Berg te koop aangeboden. Johannes de Leijer uit ’s-Hertogenbosch 

wordt voor f 31.000,-- de nieuwe eigenaar. In 1868, de Leijer is dan 

een paar jaar eerder overleden, komt het herenhuis in handen van 

Jan Nicolaas Gotlieb Söhngen. Hij vestigt er een kostschool voor 

jongens uit gegoede families, die later naar de universiteit zouden 

gaan. Het goed Bijsterveld had nu niet meer de omvang van weleer. 

De hoeve met de daarbij behorende gronden en de tuinmanswo-

ning maakten niet langer deel uit van Groot Bijsterveld. 

 

Duitse adel op Bijsterveld 

Het is inmiddels meer dan 

60 jaar geleden dat we 

afscheid namen van het 

jonge gezin John Turing 

Ferrier en gaan nu kennis 

maken met John Turing 

von Ferrier. Voor de ach-

ternaam is inmiddels ‘von’ 

gekomen, hetgeen bete-

kent dat er een Duitse 

adellijke titel is verworven. 

John Turing von Ferrier 

werd op 13-9-1821 op Bijs-

terveld geboren en over-

leed daar op 13-8-1902, 

net geen 81 jaar oud.  
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Hij was in eerste echt op 15-6-1848 in Stuttgart verbonden met 

baronesse Louisa Elisabeth Adolphina von Hardt-Wöllenstein en 

hertrouwde met de bijna 50 jaar jongere Anna Weiss. Uit zijn eer-

ste huwelijk werden tussen 1854 en 1859 in Elst vijf kinderen gebo-

ren, waarvan er drie voor hun vierde levensjaar in Elst overleden. 

Gedurende deze periode is hij luitenant bij de Württembergse ca-

valerie en blijkt eind 1858 buiten dienst te zijn. 

Het Boxmeerse Weekblad schrijft op 31 oktober 1891: “Naar men 

verneemt heeft de hoogedelgeboren heer Johan F. von Turing, ka-

merheer van Z.M. den koning van Wuremburg, het kasteel Groot 

Bijsterveld en de heerlijkheid van Oirschot en Best gekocht. De ou-

ders van den heer Ferrier zijn, ongeveer 60 jaar geleden, eigenaars 

van hetzelfde kasteel en de heerlijkheid geweest. Zij waren alge-

meen geacht en bemind om hunne weldadigheid jegens de armen 

en om de bevordering der belangen van al hunne onderhoorigen.” 

Uit het huwelijk met Anna Weiss werd in Oirschot op 16-7-1893 

dochter Anna Waldburga Jonas Adriana Hermina Fides von Ferrier 

geboren.  

Ruim een jaar eerder werd de koop door vader John Turing, ka-

merheer van Z.M. de koning van Württemberg, van kasteel Bijster-

veld van Jan Nicolaas Gotlieb Söhngen, inmiddels woonachtig in 

Brussel, voor een bedrag van f 15.000,-- notarieel vastgelegd. Het 

kasteel bestond toen nog uit; gebouwen, erven, serres, beplantin-

gen, tuinen, boomgaarden, weilanden, bouwlanden, bossen, op-

gaande bomen en bomen op den weg staande, sectie D 1442, 

1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1452, 2605, tezamen 

groot 5.70.58 ha. 

 

Op 1 en 2 juli 1892 schrijven respectievelijk de Enkhuizer Courant 

en de Nieuwe Tielsche Courant; “Te Oirschot (Noord Brabant) had 

deze week eene opmerkelijke gebeurtenis plaats. De heer Turing 

von Ferrier, heer van Oirschot en Best, keerde na eene afwezigheid 

van ruim zestig jaren op den huize Groot Bijsterveld met zijn familie 

terug, waarbij eene feestelijke ontvangst plaats had, en ’s avonds 
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door de harmonie “Arti et Amicitiae” eene serenade voor het kas-

teel werd gebracht.” 

 

 

 

 

Op 28-5-1894 schenkt hij uit dankbaarheid een zilveren schild aan 

het Sint Joris Gilde van Straten. Het gilde heeft dan uit eigen bewe-

ging de heer Ferrier verwelkomd. Vermoedelijk hield het gilde op 

die dag zijn teerdag en was de heer van Oirschot daarbij uitgeno-

digd. 

Op 26-8-1899 moet von Ferrier een hypotheek van f 12.000,-- op 

zijn bezittingen afsluiten. Hij is er dan inmiddels wel in geslaagd om 

zijn onroerend bezit met ruim negen hectaren uit te breiden, waar-

onder de Trompenhoeve, nu Straten 10. In juli 1902 voelt hij, nu als 

heer van Oirschot en Best, zijn einde naderen en legt zijn laatste wil 

in een testament vast.  

Hij vermaakt het blote eigendom van het kasteel met de inboedel 

en de Trompenhoeve aan zijn dochter Anna Waldburga Jonas Adri-

ana Hermina Fides. Zijn vrouw Anna Weiss krijgt het levenslange 

vruchtgebruik. Hij verklaart Württemberger van nationaliteit te zijn 
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en verlangt dat zijn nalatenschap zal worden gedeeld volgens het 

Duitsche Burgelijk Wetboek van 18-8-1896.  

 

De hypotheek moet worden gedragen door al zijn erfgenamen in 

verhouding tot hun aandeel. Verder legateert hij bepaalde bedra-

gen aan onder meer de familie van zijn tweede vrouw en zijn tuin-

man en knecht. Hij benoemt Johan Henri Charles Breton van Lith, 

burgemeester van Oirschot, tot toeziend voogd over zijn minderja-

rig kind en Joannes Henricus Maria de Vocht, kandidaat notaris 

Oirschot, als uitvoerder uiterste wilsbeschikking. 

 

Al ’s weeks na zijn overlijden maken de nabestaanden de volgende 

boedelbeschrijving op: 

 

- diverse buitenlandse aandelen en obligaties; 

- meerdere rekeningen courant, schuldbrieven en het in depot 

geven van gesloten koffers; 

- akte verkoop 5-2-1892, notaris Petrus Laurens Honcoop te 

Heusden, waarin het heerlijk jachtrecht van Oirschot en Best 

wordt overgedragen voor f 17.000,--; 

- onderhandsche akte verkoop 30-5-1876, waarbij het heerlijk 

jachtrecht van Oirschot en Best wordt overgedragen door Felix 

Antonius de Leijer aan Pieter Laurens Honcoop voor f 500,--; 

- een assurantiepolis der boerderij onder Straten voor f 3200,-- 

bij de Nederlandsche maatschappij tegen brandverzekering te 

Tiel; 

- een assurantiepolis van het kasteel voor f 20.000,-- bij de assu-

rantie maatschappij tegen brand te ’s-Hertogenbosch; 

- een Duitse akte d.d. 28-2-1894 verleden voor notaris Franz te 

Stuttgart, betreffende de scheiding Louise von Ferrier; 

- een document afgegeven door de koning van Wurtenburg, in-

gebonden in een boek met zegel van 30-10-1877, waarbij de 

overledene in de Adelstand wordt verheven. 
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  Familiewapen 

  John Turing von Ferrier 

Uit de notariële akte van deze boedelbeschrijving zijn een paar 

opmerkelijke feiten waar te nemen. De derde generatie John Tu-

ring stelt zich voor. Hij treedt als lasthebber namens de kinderen 

uit het eerste huwelijk van zijn vader op. Hij is koninklijk Württem-

berger majoor buiten dienst. 

In de akte worden tien kin-

deren genoemd, die alle-

maal in het buitenland ver-

blijven. De drie jong overle-

den kinderen worden niet 

genoemd.  

De akte van 28-2-1894 be-

treffende de scheiding van 

Louise Elisabeth Adolphina 

von Hardt-Wöllenstein be-

treft waarschijnlijk haar erf-

deling door haar overlijden.  

Douairière Turing von Ferri-

er schenkt aan het gilde op 

2-6-1903, net als haar man 

in 1894, uit dankbaarheid 

een zilveren schild.  

 

 

Wellicht was ze al van plan Oirschot voorgoed te verlaten en wilde 

ze uit dankbaarheid voor de genoten gastvrijheid op teerdagen bij 

het gilde haar erkentelijkheid tonen. Kort hierna wordt begonnen 

met de verkoop van de Oirschotse bezittingen. In juli verkoopt ze 

inboedel en op 1-8-1903 het kasteel met aanhorigheden aan de 

Vereniging van Maria, gevestigd te Schimmen in Limburg, erkend 

bij Koninklijk besluit 17-12-1898, voor een bedrag van f 20.000,--. 

 

Op 12-9-1903 worden door Johan Charles Henri Breton van Lith en 

Joannes Henricus Maria de Vocht als lasthebbers van de gezamen-
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lijke erfgenamen de onverdeelde helft in de Heerlijkheid van Oir-

schot en Best, met de daaraan verbonden titel van Heer van Oir-

schot en Best en de helft van het jachtrecht, ter grootte van 9600 

ha met uitzondering van het landgoed Heerenbeek te koop aange-

boden. Omdat de Nederlandse Staat een procedure heeft aange-

spannen met betrekking tot de rechten van de andere helft wordt 

de eerder genoemde koopakte van Petrus Laurens Honcoop als 

uitgangspunt bij deze transactie genomen. Wijlen John Turing von 

Ferrier heeft namelijk steeds de indruk gewekt de volledige rechten 

te bezitten en daarover ook pachtgelden ontvangen.  

 

Op 21 juli 1900 zijn de Staat der Nederlanden en John Turing von 

Ferrier tot overeenstemming gekomen. John Turing verklaart onder 

meer dat hij altijd te goeder trouw heeft gehandeld en dat hij, ge-

zien zijn hoge leeftijd, niet wenst te procederen tegen de Staat. Hij 

is bereid de jachtpachten vanaf 1900 voor de helft aan de Staat uit 

te keren, terwijl de Staat afziet van verrekening van de jachtpen-

ningen van voor 1900. Koper van dit moois is René Joseph Maur 

Marie Anne Graaf de Geloes, burgemeester der gemeente Eysden, 

lid van de provinciale Staten van Limburg, Kamerheer in buitenge-

wone dienst van Hare Majesteit de koningin, voor f 8.630,--. 

Half december 1903 wonen Anna Weiss en haar dochter in ’s-

Gravenhage.  

De gezamenlijke erfgenamen maken dan de balans van de waarde-

papieren op en komen tot het aanzienlijke bedrag van  f 74.350,20. 

Anna Weiss en haar  dochter ontvangen samen  f 24.163,77, terwijl 

de overige negen erfgenamen ieder f 5.576,27 ontvangen. Uit de 

eerder gememoreerde boedelbeschrijving is een dergelijk kapitaal 

niet op te maken. Wie weet zat er in de bewaring gegeven koffers 

nog wel een aantal leuke verrassingen, waar men in Oirschot geen 

weet van had. 

Hiermee zijn de Oirschotse bezittingen nog niet allemaal van de 

hand gedaan. Daarvoor geeft Anna Weiss en haar dochter opdracht 

op 31-5-1905.  
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De Trompenhoeve met een groot aantal percelen grond staat te 

koop. Landbouwer Johannes de Werdt Theodoruszoon, koopt deze 

hoeve voor f 8.300,--. Daarmee zijn alle Oirschotse bezittingen van 

de familie Ferrier vervreemd en nemen we afscheid van deze onge-

twijfeld markante bewoners van Groot Bijsterveld, ware het niet 

dat de nalatenschap van John Turing von Ferrier nog steeds zicht-

baar in Oirschot aanwezig is. 

 

Deel 2 van Ferriers kopen Bijsterveld volgt in november 2019. 

 

 

Henk en Helma van Hout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

 

- Stadsarchief en BHIC ’s-Hertogenbosch 

- RHC Eindhoven 

- Gemeinde Ebenweiler 

- Landesarchiv Baden-Württemberg Abt. Hauptstaatsarchiv 

Stuttgart 

- Samenvattingen notariële akten 19
e
 eeuw door wijlen  

Nico van Cuijck 

- Paul Stoffels, heemlid 

- Diverse binnenlandse en buitenlandse websites 

- Campinia  
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Brabantse volksverhalen over heksen en 

hun oorsprong ( 3) 
 

Inleiding 

In jaargang 25, nr. 3 en jaargang 26, nr. 1 van het heemkundig tijd-

schrift ‘Van den Herd’ schreef ik twee artikelen over Brabantse 

volksverhalen over heksen. In het 1
e
 artikel kwamen de begrippen 

heks en hekserij en de beeldvorming over heksen aan de orde. Ik 

ging daarbij o.a. in op de heksenvervolging die in Europa in het ver-

leden plaatsvond waar ook Nederland en onze eigen regio niet van 

gevrijwaard bleef. In het 2
e
 artikel stond de rol die heksen in Volks-

verhalen spelen centraal, voorzien van een aantal voorbeelden uit 

Brabantse volksverhalen. Daarin besprak ik o.a. hoe je een heks 

kunt herkennen en hoe hun betovering valt te doorbreken.  

In dit derde en laatste artikel ga ik in op volksverhalen over heksen 

uit de regio van de Kempen en draag nieuwe gegevens aan over het 

ontstaan van het vertrouwde huidige heksbeeld.   

 

Heksenverhalen uit de Kempen volgens Willem de Blécourt 

In het boek ‘Volksverhalen uit Noord- Brabant’ van Willem de Blé-

court, dat in eerdere artikelen over Brabantse volksverhalen al re-

gelmatig is aanhaald, vinden we ook een aantal verhalen over hek-

sen.  

Zo bevatten de volksverhalen die vanuit Zeelst door hoofdonder-

wijzer Jacques Cuijpers werden verzameld o.a. verhalen over het 

beheksen van vee in Mierlo alsook verhalen uit Geldrop en Eindho-

ven over een kattendans en het verdrijven van een heks door een 

emmer water naar haar te gooien. Hier een fragment uit het ver-

haal van de kattendans:  

 

‘Een wever uit Geldrop had te Eindhoven zijn stuk afgeleverd en 

keerde laat in den avond huiswaarts. Halfweg Geldrop geraakte hij 

onder een hoop katten, die lustig schenen feest te houden.  
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Een der zwarte dieren kwam op den onthutsten man toe en reikte 

hem een gevulden beker over. De wever, vol angst en vrees, nam 

werktuigelijk den met wijn gevulden beker in de hand. Door geba-

ren werd hem duidelijk gemaakt, dat hij den beker moest ledigen. 

Wat doen? Weigeren durfde hij niet- drinken ook niet- en besluite-

loos kon hij niet blijven staan. Bevend bracht hij den beker ter hoog-

te van den mond en sprak: ‘in den namen Gods’. Als een warrelwind 

stoven op deze woorden de katten ijlings her en der en in een om-

mezien waren alle spoorloos verdwenen.’ 

 

Meester Petrus Norbertus Panken, onderwijzer in Westerhoven, 

verzamelde volksverhalen in de Kempen en ook hij tekende een 

aantal verhalen op over heksen zoals dat over ‘De tooverheks te 

Oerle’. Dat gaat als volgt: 

 

‘Er bestond vanouds op eenigen afstand van ’t dorp eene hut, 

Dooden Uil geheeten, waar, ter vorige eeuw, eenen oude vrouw in 

woonde, die eene heks was en eene kroeg hield, wegens drukke 

doortocht van zware vrachtkarren. Wee den vreemden voerlieden, 

als zij het durfden wagen voorbij te rijden, zonder geld te verteren! 

Dan zette zij heuren gevaarlijken hond achter hen, of zij wist ze op 

de eenen of de andere wijze zoodanig te betooveren, dat de peer-

den niet meer voortkonden. Zij waren in dat geval genoodzaakt tot 

de heks weer te keeren, iets te betalen en hare hulp in te roepen. 

Als zij de voerlieden verzekerd had, dat zij niet meer vast zouden 

raken, gingen zij heen en kregen geenen hinder. Bevreesd voor 

eenig ongeval, gingen dan ook weinig karlieden hare hut voorbij: 

sommige durfden er evenwel geenen drank gebruiken.’ 

 

De heksen uit de verhalen die Panken in de Kempen verzamelde 

kwamen van heinde en verre naar het Brabantse land getogen, zo 

blijkt uit de titels die De Blécourt de verhalen meegeeft zoals: ‘Eene 

heks van Duitsland naar Bergeik’, ‘Ene Deensche heks te Luiksge-

stel’ en ‘Ene Luxemburgsche heks te Westerhoven’. Opvallend in 
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deze verhalen is dat ze zich alle drie afspelen rond zwangere huis-

vrouwen en vrouwen in het kraambed. Men geloofde in vroeger 

tijden namelijk dat ook de gezondheid van de borelingen bedreigd 

kon worden door heksen. En dus was het oppassen geblazen als je 

een zwarte kat zag als je zwanger was! 

 

Nader over de kat als bondgenoot van de heks 

In de inleiding op dit artikel gaf ik aan nieuwe gegevens aan te dra-

gen over het vertrouwde beeld dat wij van een heks hebben. De 

bron hiervoor is het boek ‘De heksen van Bruegel’ van Renilde Ver-

voort uit 2015, dat uitgegeven werd naar aanleiding van de gelijk-

namige tentoonstelling 

die destijds georgani-

seerd werd door het 

Museum Cataharij-

neconvent Utrecht en 

Musea Brugge.  

 

Deze tentoonstelling 

toonde aan dat nie-

mand minder dan Pieter 

Bruegel de Oude aan de 

weg stond van de uit-

beelding van de heks 

zoals we die nu kennen. 

Tot in de 16
e
 eeuw be-

stond er geen eenduidi-

ge manier om heksen af 

te beelden.  

 

 
 

David Teniers, Hekserijscène (Omslag van het boek ‘De heksen van Bruegel’) 
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Twee prenten van Bruegel over het thema ‘Sint-Jacob en de tove-

naar’ brachten daar verandering in. Hij creëerde daarmee het ico-

nische heksenbeeld dat we nu nog kennen: dat van de heks op de 

bezem in de nabijheid van een haard met een heksenketel, waar-

over u verderop meer kunt lezen.  

Bruegel tekende ook een kat op zijn prenten. In volkse toverij en 

volks bijgeloof deden over de kat talloze verhalen de ronde. Heksen 

konden zich, zoals in de eerdere artikelen van deze reeks al ver-

meld, veranderen in een kat om er zo ’s nacht op uit te trekken.  

Ook in liefdestoverij en erotische magie speelde de kat een rol. 

Katten en katers werden als wellustige en onkuise beesten be-

schouwd. Zonden als ‘hebzucht’ en ‘toorn’ werden aan katten toe-

geschreven en een zwarte kater werd gezien als de duivel. In bijbel-

se exempels fungeerde de kat als metafoor voor de ijdele en wel-

lustige vrouw. Met name op seks beluste dames en prostituees 

werden met katten vergeleken, vandaar ook de bijbetekenis die het 

woord ‘poes’ ook vandaag de dag nog in verschillende talen heeft.  

Katten hadden nog een andere reputatie die samenhing met lief-

destoverij waar vrouwen van oudsher mee geassocieerd werden.  

 

Liefdesmagie ging over het vergroten van lustgevoelens, maar wie 

lustgevoelens kan opwekken kan ze ook laten afnemen. Zo ont-

stond de overtuiging dat heksen macht hadden over seksualiteit en 

voortplanting. Heksen konden kinderen in de wieg en zelfs in de 

schoot van de moeder doden of voorkomen dat een vrouw zwan-

ger werd. En er bestond de angst dat de heks een man impotent 

kon maken. Er werd zelfs gedacht dat heksen lichaamsdelen van 

overledenen roofden om die te gebruiken in hun tovermiddelen en 

dat ze er niet voor teruggeschrokken een man van zijn penis te be-

roven. In het volkse bijgeloof leefde dan ook het idee dat de kat 

verantwoordelijk kon zijn voor het stelen van een mannelijk lid. Dat 

blijkt behalve uit sommige heksensvoorstellingen zoals die in wer-

ken van Hans Baldung Grien, ook uit het 13
e
  eeuwse dierenepos 

‘Van den vos Reynaerde’.  
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Daarin stort Tibeert de kater zich op ‘die burse al sonder naet’ van 

een ontuchtige pastoor. De kater haalde uit naar het geslacht 

waarmee de pastoor overspel had gepleegd. 

 

Verhalen uit de Kempen over heksenvergaderingen volgens Jac-

ques R. W. Sinninghe 

In het ‘Noordbrabants Sagenboek’ van Jacques R.W. Sinninghe, dat 

eveneens in eerdere artikelen over volksverhalen meermalen is 

aangehaald, vinden we onder de noemer van ‘de wereld der magie’ 

talloze verhalen over heksen. Sinninghe rangschikt die verhalen in: 

heksenprocessen, heksenvergaderingen, heksen herkennen en 

heksenkunsten. Met name in de verhalen over heksenvergaderin-

gen en heksenkunsten vinden we verhalen uit de Kempen. 

Zo presenteert Sinninghe bij de verhalen over ‘Heksenvergaderin-

gen’ allereerst het uitgebreide verhaal van een heks in Nunen dat 

hem verteld zou zijn door ene Maria Anthonetta V. Die heeft het 

weer gehoord van haar moeder en doet omstandig haar verhaal: 

 

‘Mijn moeder was nog maar een jong meiske en toen was ze nog 

thuis, ze diende nog niet, en toen kwam er een juffrouw bij groot-

moeders vragen of moeder niet bij haar in dienst kon komen. Ze 

had er weinig zin in omdat die juffrouw niet goed bekend stint- ze 

stond alom bekend in Nunen voor de heks, want dat was in Nunen 

daar het gebeurd is... 

...Toen was mijn moeder daar een tijdje in dienst, en die juffrouw 

heette Wim- die andere dames die weet ik niet hoe ze met derre 

naam heetten- en toen kwam juffrouw Wim naar moeders toe en 

toen zee ze:  

“Miep, ik moet vanavond naar Eindhoven toe, maar ’t is al een 

beetje vroeg donker; we zullen maar niet te laat gaan. Ge moet ’s 

met me meegaan, ge bent toch niet bang.”...  

...Toen ben ze in Eindhoven en overal ging ze boodschappen doen, 

de juffrouw.  
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Moeder moes buiten blijven staan, die mocht dat mooie nieuws 

allemaal niet horen, of dat nou allemaal kattennieuws was, da’wist 

me’moeder ook niet. Afijn, toen ze klaar waren, toen was ’t bij tie-

nen, toen zijn ze weer naar huis gegaan... 

...”Miep, “ zee ze tegen m’n moeder- daar stonden nog een paar 

boerderijen- ”Ga de gij nou maar door, dan haal ik oe straks wel 

weer in. Ik heb hier nog een paar boodschappen te doen.”  Goed. 

Moeder ging deur, die dacht: daar hedde ’t gezanik en ja daar 

kwamen ze, de katten al achter d‘r  aan: miaauw! miaauw! mi-

aaauw! “Ja,” zee moeder, “kom maar. “ Miaauw! Miaauw! Toen 

moes ze ze temee wegschuppen, omdat ze teveel over d’r voeten 

gingen...Moeder stapte stevig deur en daar komt zo effekes daarna 

de juffrouw aangelopen al wat ze lopen kan, achter moeders. “Zo, 

heb ik oe eindelijk toch ingehaald’’ zee ze.  “Ik wist niet waar ge 

waart, en ik kon oe niet vinden: ik heb toch zo hard moeten lo-

pen”... 

Nou bennen ze bekant in Nunen en toen begon hetzelfde spul weer- 

toen was ze weer weg en toen kwamen de katten weer af, maar in 

Nunen, aan de gemeenteschool, daar gingen ze rechtsaf op de kerk 

op aan, en toen was moeder ze kwijt. Maar eer de juffrouw weer bij 

moeders was, was moeder bijna thuis. Toen zee ze: “Hier ben ik 

nou, Miep!’; toen zee moeder “Ge had wel weg kunnen blijven, 

want ik ben thuis.” Ze zeeën mekaar goejen dag en moeder ging 

naar huis toe.’ 

 

Dit verhaal is er een mooi voorbeeld van dat heksenverhalen soms 

goed kunnen aflopen alsook dat een verhaal mits het goed verteld 

wordt niet per se veel om het lijf hoeft te hebben! 

 

Zoals in een eerder artikel in deze reeks al vermeld, wemelde het in 

Brabant van de verhalen over heksen die de gedaante van een kat 

aannemen en die verhalen vinden we ook in de Kempen.  

Zo getuigt Sinninghe van verhalen over heksenvergaderingen die 

zich afspelen op de Kattendans op de hei in Westerhoven, op de 
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heksenberg bij de molen in Bergeik, in een wei bij de Voort in Eer-

sel en op de Kattenberg bij Oirschot. Ook op menige kruisweg in 

Kempenland kwamen volgens hem des nachts de heksen bijeen. 

 

Voorstellingen van de Heksensabbath 

Zoals uit de tekst in het boek ‘De heksen van Bruegel’ van Renilde 

Vervoort blijkt, maakt het ’s nachts naar een heksensabbath vliegen 

al eeuwenlang deel uit van ons heksbeeld. De oudste afbeelding 

van vliegende heksen vinden we in het manuscript ‘Le Champion 

des Dames’ uit het midden van de 15
e
 eeuw in de vorm van twee 

heksjes op een bezem. Een later manuscript van dit werk is rijk ver-

sierd met miniaturen, niet alleen van dames op een bezem die naar 

een heksensabbath vliegen maar ook van heksen die kruiden zoe-

ken en die de duivel in de gedaante van een kater aanbidden.  

 

Uit diezelfde eeuw dateren ook afbeeldingen van Sabbathscènes 

zoals in manuscripten van Johannes Tinctoris waar er een van te 

zien is in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.  Op de voorstelling 

zien we de duivel in de gedaante van een geitenbok die aanbeden 

wordt door knielende mannen en vrouwen die zich klaar maken 

voor de ‘osculum infame’, de kus op de anus van de bok. Op de 

achtergrond  van het tafereel vliegen heksen op monsters door de 

lucht.  

Al veel eerder leefde onder Germaanse volken de overtuiging dat 

er vrouwen waren die konden vliegen, hetgeen in verband ge-

bracht werd met geheime nachtelijke bijeenkomsten waarin o.a. in 

kookpotten mensenvlees werd bereid! Tot in de 13
e
 eeuw ontken-

de de Kerk het bestaan van die nachtelijke wezens als heidens bij-

geloof. De nachtelijke tochten zag men als door demonen ingege-

ven dromen, de vlucht was een duivelse illusie.  

De vrouwen meenden te vliegen maar in de realiteit lagen ze thuis 

in bed in een soort trance.  
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Pas in de tijd van de Inquisitie kwam hier verandering in en waren 

er geestelijken die dachten dat heksen daadwerkelijk konden vlie-

gen.  

 

Hieronymus Francken, Heksenkeuken (met het motief van de heks die men insmeert met 

vliegzalf) 

 

Ook op de twee heksenvoorstellingen van Bruegel zien we rond-

vliegende heksen, soms zitten die op monsters maar ook vaak op 

bezems. In tegenstelling tot Duitse kunstenaars, die heksen op ge-

vorkte stokken lieten vliegen, koos Bruegel voor de bezem.  

 

Na hem werd de bezem gezien als een van de belangrijkste attribu-

ten van de heks. Bruegels vliegende heksen ogen vrij passief alsof 

ze ‘in trance’ zijn hetgeen aansluit  bij het idee van het gebruik van 

vliegzalf, waarbij het lichaam van de heks in diepe slaap achterblijft 

terwijl haar ziel er op uit trekt. 
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Verhalen uit de Kempen over heksenkunsten volgens Jacques R. 

W. Sinninghe 

In het ‘NoordBrabants sagenboek’ van Sinninghe zijn als gezegd ook 

volksverhalen te vinden onder de noemer ‘Heksenkunsten’. Hierin 

vinden we verhalen over de vermeende toverkunsten van heksen 

en de middelen die zij daarbij inzetten zoals: het toverboek, de 

vliegenzalf en het vermogen om mensen sneller of langzamer te 

laten reizen of zelfs te laten stilstaan. Sinninghe wijkt soms ook af 

van deze noemer en verhaalt dan over de ‘kattendansen’ die hij 

eerder al behandelde. Zoals collega verzamelaar De Blécourt in zijn 

bundel ‘Volksverhalen uit Noord Brabant’ in de inleiding fijntjes 

opmerkt, is de verhalenindeling van Sinninghe soms enigszins wille-

keurig en onoverzichtelijk. 

Enfin, in ieder geval treffen we hier ook heksenverhalen aan die 

zich afspelen in de Kempen.  

Zo is er het verhaal over Leendert Vervest die ergens onder Eersel 

woonde en die verbazend snel en lang achterelkaar kon lopen, 

waardoor hij de bijnaam Leendert Hardloper kreeg: 

 

‘Omstreeks 1850 ging hij eens, om ossen te kopen, naar de markt in 

Neerpelt, doch daar hij er niets van zijn gading vond, verliet hij om 

tien uur ’s morgens het dorp weer. Na zijn schoenen thuis te hebben 

uitgetrokken liep hij naar Oisterwijk, waar hij op de markt om half 

een reeds beesten had gekocht. In der haast had hij thuis nog wat 

gegeten ook. Dezelfde middag keerde hij naar huis terug en had 

toen ongever achttien uur gaans afgelegd. Veel dergelijke vertellin-

gen doen over hem de ronde; zijn wonderlijke vlugheid kon alleen 

daardoor verklaard worden dat zijn vrouw hem daarbij  ‘gelicht’ zou 

hebben, door middel van haar toverkunst geholpen.’ 

 

Zo is er ook het verhaal over een boer die tevens brouwer was en 

op ‘Het Hooghuis’ in Woensel woonde.  

De boer verwonderde zich over vreemde zaken in zijn huis zoals 

potten bier die onverwacht omvielen, koeien die op verkeerde 
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plaatsen stonden en meer van dat soort dingen. De boer stuurde 

zijn knecht te paard naar Uden om bij een pastoor te rade te gaan. 

Maar de knecht deed er wel tien uur over om daar te komen terwijl 

het normaliter een tocht was van nog geen vijf uur.  Toen hij einde-

lijk bij de pastoor aankwam, zei die dat de vrouw van de boer een 

heks was maar dat ze eerdaags zou overlijden en dat dan alles 

voortaanweer  normaal zou gaan. En jawel, een paar dagen later, 

stierf de vrouw van de boer en toen gebeurde het volgende: 

 

‘Op dat ogenblik was het zo stil in de lucht, dat geen blaadje be-

woog en toch zag men, zonderling genoeg, alle vlierbomen in de 

tuin bewegen als door een sterke wind. Van nu af ging alles goed en 

toen de boer, een paar weken later, de herd moest opbreken voor 

een kleine reparatie, kwamen er van onder de stenen een menigte 

afzichtelijke padden kruipen!‘ 

 

Men ging er vroeger ook van uit dat heksen paarden en karren van 

de dijken konden toveren, paarden konden laten stilstaan (vastzet-

ten) of struikelen en karren onklaar konden maken. Dat was vooral 

het geval bij vrouwen die herberg hielden, zoals in Esbeek, Oerle, 

Steensel  en in Spoordonk:  

 

‘Op de Koevoetse dijk van Spoordonk naar Bokstel, as ge doar was, 

dan kon het rad niet meer rond, dan liep het heet, as ge niet anleg-

de an de herreberg doar. Da’was ’n rauw kot, moar ze durfden er 

niet veurbij te goan, eerst moesten ze veur drie centen pruven, of ’n 

kappertje bier drinken.’ 

 

Men dacht vroeger ook dat heksen iemand kunnen laten dwalen, 

zoals blijkt uit het volgende verhaalfragment: 

 

‘Een touwslager, die naar Sint- Teunis (St. Antonis) touw had ge-

bracht en laat in de avond bij maneschijn naar Boksmeer tergkeer-

de zag in de Saksegoode de Witte Brug al liggen, toen hij bemerkte 
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dat hij maar niet dichterbij de brug kon komen, hoe hij ook liep. 

Eerst bij het krieken van de dag kon hij de brug bereiken en was 

toen weldra thuis.’ 

 

Als laatste voorbeeld van de Kempense verhalen over heksen van 

Sinninghe volgt hier een fragment waaruit blijkt dat zelfs priesters 

niet veilig zijn voor heksen: 

 

‘Een pastoor uit Zeelst kwam eens ’s avonds uit Strijp terug, toen hij 

aan het Strijpse Schoorke in het water werd geworpen door on-

zichtbare handen. Pastoor kwam druipnat weer op de weg en zei: 

‘die me nat heeft gemaakt, zal me ook weer droog maken.’ Toen 

sprak de stem van de onzichtbare heks: ‘morgen vroeg hangt oew 

hemd aan het ‘spit van de toren’ en de volgende morgen zag men 

het hemd wapperen.’ 
 

Gravure naar de prent van Pieter Bruegel: ‘Sint-Jacob bij de tovenaar’ 
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De hulpmiddelen van een heks in beeld 

In de prenten van Pieter Bruegel en zijn navolgers komen de ver-

schillende hulpmiddelen waar de heks over beschikt uitgebreid in 

beeld. Zo komt bij Bruegel de haard voor als symbool voor hekserij. 

Heksen vliegen  op hun bezem de haard in en uit. Bruegel plaatst in 

de haard een heksenketel waar een stevige damp uitkomt, die 

overgaat in een windhoos en hagelbuien veroorzaakt.  

Ook de bekende vliegzalf wordt op een van de prenten in de ketel 

bereid. De heksenketel is naast de bezem ook nu nog een belang-

rijk onderdeel van het beeld dat we van heksen hebben.  

 

Op de schoorsteen laat Bruegel verschillende toverparafernalia zien 

zoals een dolk, kaarsen, de magische cirkel en de beruchte ‘main de 

gloire’, een hand met brandende vingers. Deze ‘dievenkaars’ had 

het vermogen om bewoners van een huis te verdoven en in een 

diepe slaap te brengen. Ook konden dieven zich hiermee onzicht-

baar maken. Renilde Vervoort vermeldt in haar boek dat deze die-

venkaars in de  Nederlanden goed bekend was.  

 

Zo komt in de ‘sotternie’ oftewel de klucht ‘Die Hexe’ uit de 15
e
 

eeuw een heks voor die het gebruik van een dievenhand aanraadt: 

 

‘Twee boerinnen verdenken hun buurvrouw Juliana, een oude ‘teve 

van Cortrike’ van toverij. Ze hadden haar ‘op ene vierweechstede 

(kruispunt)’ gezien ‘ende hadde botere voer haer staende’.  

Ze zijn er zeker van dat Juliana de melk van hen gestolen heeft, 

want de ene boerin heeft al dagen last met karnen en de andere 

krijgt alleen magere melk uit haar koe.  

De verdachte buurvrouw was bovendien al veroordeeld wegens 

diefstal en ze bezat een toverboek.  

Daarom benadert het tweetal haar, want ze willen te weten komen 

wat voor toverkunsten ze zoal kent. Juliana suggereert dat ze een 

hand van een dief nodig hebben ‘daer neghen messen op waren 

ghedaen’, om de magische kracht nog te doen toenemen.’ 
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Op de voorstellingen van Bruegel  ontbreekt ook het beruchte to-

verboek niet. Toverboeken, oftewel ‘grimoires’ werden zowel ge-

bruikt door tovenaars als door heksen en als de geestelijke of we-

reldlijke overheid ze bij iemand ontdekte dan werden ze verbrand. 

 

Volksverhalen over heksen uit de Kempen volgens Josien Ste-

houwer 

In de laatste decennia verschenen nieuwe publicaties over oude 

volksverhalen zoals het boek ‘Volksverhalen uit de Kempen’ van 

Josien Stehouwer. Daarin vinden we ook een aantal heksenverha-

len uit de regio. Enerzijds zijn dat verhalen die we al tegenkwamen 

in de oudere verzamelingen van De Blécourt en Sinninghe maar er 

staan ook enkele andere heksenverhalen in, die weliswaar qua 

thema niet nieuw zijn maar zich weer afspelen op andere locaties.  

Zo vinden we net als bij De Blécourt ook in het boek van Stehouwer 

een verhaal over het gevaar van heksen voor zwangere vrouwen 

maar dan gelokaliseerd in Wintelre. Het verhaal met de titel ‘De 

vrouw met één been’ gaat over een soldaat die bij een boerderij om 

onderdak vraagt. Als hij even later bij de boer aan tafel zit vertelt 

die dat zijn vrouw moet bevallen en de boer is bang dat het net als 

eerder verkeerd zal aflopen. De soldaat kijkt dan spiedend de ka-

mer rond en zegt:  

 

“Die steen daar, haal die eens weg voor dat gat.” En hij wees op 

een steen die voor de schouw lag. De boer verbaasde zich maar 

deed wat de soldaat zei. Nauwelijks had hij de steen weggeschoven 

of daar sprong een dikke vette pad tevoorschijn. De soldaat greep 

het beest en sneed het een poot af. Een uur later begonnen de wee-

en. Niet lang daarna werd een kerngezonde baby geboren. Wel liep 

de volgende dag een hinkend oud vrouwtje door de straten van 

Wintelre; ze had maar één been.’  

 

Een tweede verhaal over dit thema heet ‘De zwangere vrouw’ en 

speelt zich af in Tongelre. Daar woonde een zwangere vrouw die op 
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een avond alleen thuis was omdat haar man naar vrienden in Zeelst 

was. Laat op de avond kwam er een oud vrouwtje aan de deur dat 

iets te eten vroeg. De vrouw vertrouwde haar niet en zei dat ze 

weg moest gaan, anders zou ze haar man roepen. Toen begon het 

mensje te lachen en zei:  

 

“Nou dan moet je wel een heel harde stem hebben, want je man is 

nu in Zeelst.” Toen wist de vrouw genoeg en riep: “Ga weg, alsje-

blieft. Hoe weet je waar mijn man is. Ga weg, je bent een heks,” en 

ze deed de deur voor de neus van het oudje dicht. “Daar krijg je spijt 

van,” gilde buiten de oude vrouw. “Ik voorspel dat je binnen een 

week dood bent.” 

Toen haar man ’s avonds thuiskwam vertelde zijn vrouw wat haar 

was overkomen. Hij moest er hartelijk om lachen en zei haar vooral 

niet alles wat ze hoorde te geloven. Toen de man drie dagen later ’s 

ochtends wakker werd, lag zijn vrouw dood naast hem.‘ 

 

Een ander thema dat De Blécourt in zijn Brabantse sagenverzame-

ling vermeldde, was dat van voorwerpen die men aantrof in het 

bedje van een ziek kind die konden duiden op de kwade hand van 

een heks. In de bundel van Stehouwer vinden we een dergelijk ver-

haal gelokaliseerd in Oostelbeers  met als titel: ‘Een krans van ve-

ren’. Het vertelt over een man die bidt bij zijn zieke kind, als om 

twaalf uur ’s nachts ineens een oude vrouw het huis binnenkomt. 

Hij doet of hij haar niet ziet en gaat vastberaden door met bidden: 

 

‘Hoe meer hij bad, hoe dichter de vrouw bij het vuur schoof. Ten-

slotte was ze daar zo dichtbij dat de zoom van haar rok vlam vatte. 

Ze schreeuwde van angst. Maar de man trok er zich niets van aan 

en bad door. Het vuur kroop intussen hoger en hoger: de blouse van 

de oude vrouw stond bijna in lichterlaaie. Ze zag het, barstte in hef-

tig huilen uit en smeekte om genade. “Verlos dan eerst het kind van 

zijn ziekte,” zei de man streng. Daarop liep de oude vrouw naar de 

wieg, greep het kussen, scheurde het open en haalde er een krans 
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veren uit, die ze uit het raam wierp. Dit had ze nog niet gedaan of 

het kind hield op met huilen.’ 

 

Het ‘bidden’ van de vader in dit verhaal is volgens Josien Stehouwer 

geen toeval. Het gaat volgens haar in de volksverhalen uit de Kem-

pen vooral om gebeurtenissen uit het dagelijks leven en ook de 

godsdienst krijgt veel accent in de verhalen.  

Het plotseling ziek worden van vee is ook zoiets uit het dagelijks 

leven en in ‘Volksverhalen uit de Kempen’ staat een verhaal over 

dat onderwerp waarin ook de godsdienst op de achtergrond aan-

wezig is. ‘Een heks uit Bladel’ heet dit verhaal en het gaat over een 

boerin met een goed gedijende veestapel die op een dag wordt 

lastig gevallen door een knokige oude vrouw. De vrouw stelt haar 

allerlei vragen en dat hangt de boerin op een gegeven moment zo 

de keel uit dat ze het vrouwtje gebiedt daar mee op te houden. 

Toen werd het vrouwtje kwaad en zei: 

 

“U hebt altijd veel geluk gehad. Dat is vanaf nu voorgoed voorbij.” 

De volgende dag gaven de koeien minder melk. De dag daarna 

weer minder en daarna weer, totdat aan het eind van de week de 

hoeveelheid melk met de helft was afgenomen. Na een maand leg-

den de kippen niet meer. De boer en de boerin haalden er de pas-

toor bij, die de boterkarn en de kippen zegende. Daarna ging het 

weer een stuk beter.’ 

 

Niet alle heksenverhalen uit de Kempen die we in het boek van 

Josien Stehouwer aantreffen zijn zo goedmoedig van aard als zij 

ons in de inleiding wil laten geloven. Een voorbeeld van een verhaal 

met een wat grimmiger karakter is ‘Heks in de mand’ dat zich in 

Reusel afpeelt. Het gaat over een spookhuis waar een kokkin 

woont die boeken met recepten over toverkunsten leest. Als met 

carnaval geen enkele man met haar wil dansen schreeuwt ze woe-

dend dat het slecht met hen zal aflopen en vliegt ze boos weg op 

een bezem naar een heuvel in de buurt. Als de mannen uit de 
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danszaal naar huis gaan en haar passeren dan gebeurt het volgen-

de: 

 

‘Met haar toverkracht duwde ze de heuvel omver en alle voorbij-

gangers werden bedolven onder het zand. Allemaal stierven ze een 

verschrikkelijke verstikkingsdood, Zo had de heks zich gewroken, en 

na gedane arbeid vloog ze terug naar het spookhuis. Vanaf die dag 

werden de euveldaden van de heks annex kokkin steeds heftiger en 

gruwelijker. Ze zorgde ervoor dat boomgaarden vijf jaar lang geen 

vruchten droegen, vergiftigde dieren, baby’tjes werden geboren 

met een been korter dan het andere, en ze zaaide twist en twijfel in 

menig gelukkig huwelijk.’ 

 

De vrouw wordt door een aantal dappere mannen naar de gevan-

genis gebracht maar ze ontsnapt op wonderbaarlijke wijze doordat 

er een dennennaald op haar valt en ze plotseling verdwijnt. Ze gaat 

door met haar wandaden maar als ze op een dag staat te krijsen 

van plezier als er een huis door haar toedoen in lichterlaaie staat 

wordt ze weer opgepakt. En de volgende dag wordt ze in een ketel 

kokend water verbrand! 

In dit laatste verhaal vinden we een opeenstapeling van heksenmo-

tieven waarin het heksbeeld zoals dat in eerdere passages over de 

prenten van Bruegel is beschreven duidelijk terugkomt. Ook in de 

Kempen waren er vroeger mensen die in een gruwelijk heksbeeld 

geloofden en ook hier kwam er heksenvervolging voor, zoals in het 

1
e
 artikel van deze reeks al beschreven is.  

 

De heksen van Bruegel 

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe dit gruwelijke heks-

beeld kon ontstaan en hoe dit beeld zo wijd verspreid kon raken 

keren we nog een laatste keer terug naar het boek ‘De heksen van 

Bruegel’.  

Allereerst wordt daar ingegaan op de heksenjacht die in de middel-

eeuwen in heel Europa en ook in de Nederlanden woedde.  
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Al eerder noemden we als een van de oorzaken hiervoor het gege-

ven dat  vanuit de kerk een relatie gelegd werd tussen ketterij en 

het oude geloof in hekserij. Hekserij en toverij werd daarbij op één 

hoop geveegd.  

In de loop van de 12e eeuw ontdekte men veel oude teksten over 

magie en aan de opkomende universiteiten werden occulte weten-

schappen als astrologie, alchemie, rituele magie en necromantie 

(het oproepen van duivels en geesten) onderwezen. De kerk zag 

dat als een bedreiging, vooral necromantie vond men uitermate 

gevaarlijk omdat je bij de minste fout in de macht van de duivel kon 

raken.  

 

Een treffend voorbeeld hiervan vinden we in het bekende mirakel-

spel ‘Mariken van Nieumeghen’, uitgegeven in Antwerpen in 1515, 

waarin deze vorm van magie ‘nigremansi’ wordt genoemd. En en-

kele decennia later voerde de Antwerpse rederijkerskamer ‘De vio-

lieren’ de ’Drie Apostelspelen’ op waarin als entre acte een ‘tove-

resse’ en een ‘nigromanticus’ op het toneel verschenen. Deze rede-

rijkerskamer hoorde bij het Sint-Lucasgilde van de Antwerpse schil-

ders en Pieter Bruegel werkte in Antwerpen en maakte deel uit van 

dezelfde kring. Het is dan ook niet toevallig dat zijn twee prenten 

over het thema ‘Sint-Jacob en de tovenaar’ zowel tovenaars als 

heksen laten zien. Op de prenten worden magische rituelen uitge-

beeld en er zijn diverse duivels zichtbaar. De vermenging tussen 

hekserij, toverij en ketterij is in Bruegels prenten dan ook volop 

aanwezig. 

Een ander feit dat het boek van Vervoort als oorzaak voor de hek-

senjacht aandraagt, is de klimaatwijziging die bekendstaat als de 

‘Kleine IJstijd’ die zich in Europa tussen 1560 en 1630 sterk deed 

voelen:  

 

‘Koude, lange winters met veel sneeuw volgden op koele, natte zo-

mers met veel regen, onweer, hagel en hevige wind, wat aanleiding 

gaf tot overstromingen, afgerukte daken en brand door bliksemin-
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slag- zo ook in de Nederlanden. De winter van 1564-65 was extreem 

koud en er viel veel sneeuw. Het was zo koud dat de mensen alles 

opstookten, zelfs de onderstellen van hun bedden. Overal was er 

een tekort aan voedsel en brandstof.’ 

 

Vervoort stelt dat het geen toeval is dat juist toen het aantal hek-

senprocessen fors toenam. Omdat het weer zo onberekenbaar was 

en de oogst jaar na jaar mislukte zocht men naar een verklaring. 

Sommigen geloofden dat de duivel met de heksen als zijn handlan-

gers het weer betoverden.  

Over heel Europa was slecht-weer toverij een van de belangrijkste 

beschuldigingen tijdens heksenprocessen. De calamiteiten die te 

zien zijn op de 1
e
 prent van Bruegel van ‘Sint-Jacob bij de tovenaar’  

doen sterk denken aan de stormen die Europa teisterden. De prent 

bevat elementen als een wolk met hagelstenen, een windhoos 

waarin monsters wind, hagel en onweer uitspuwen, dikke hagel-

stenen die het vee doden en heksen die in hun ketel een hevige 

regenval brouwen met overstroming als gevolg.  

Uit: ‘Historia de gentibus septentrionalibus’ van Olaus Magnus (Een heks die een storm 

ontketent  
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En de prent dateert uit 1564, het jaar van die extreem koude win-

ter! 

Voor het antwoord op de vraag hoe het heksbeeld, dat Pieter 

Bruegel de Oude in zijn prenten uit de 16
e
  eeuw creëerde, zich zo 

wijd kon verspreiden attendeert Vervoort op het feit dat hierbij 

boeken, nieuwsbrieven over het thema hekserij en heksenvervol-

ging een belangrijk voertuig waren.  

Deze werden rijk geïllustreerd met beelden van Bruegel en zijn na-

volgers. Van Bruegels prenten werden ook losse gravures op de 

markt gebracht waardoor zijn heksbeeld breder bekend werd.  

 

In de 17
e
 eeuw produceerden een hele rij kunstenaars uit de Lage 

Landen kunstwerken met hekserij en toverij als onderwerp, waarbij 

het voorbeeld van Bruegel veelvuldig werd nagevolgd . Vervoort 

stelt zelfs dat gezien het feit dat in de rest van Europa dit onder-

werp minder navolging vond, hekserijvoorstellingen eigenlijk gezien 

kunnen worden als een ‘specialiteit’ van de Nederlanden.  

Bruegels beeld van de heks raakte aldus wijd verspreid en is tot op 

de dag van vandaag ons vertrouwde heksbeeld. Het enige attribuut 

dat ontbreekt, is dat van de breedgerande punthoed. Maar ook 

daar speelde volgens Vervoort een prent de hoofdrol in, ze atten-

deert hiervoor op de oudste voorstelling van een heks met punt-

hoed op een prent van William Hogarth die te bewonderen is in het 

British Museum in Londen. En zo is de cirkel van het heksbeeld 

rond. 

 

Het verhaal als laatste woord 

Alles leuk en aardig met al die theorieën over het heksbeeld, maar 

het verhaal heeft toch het laatste woord. Tot besluit van dit artikel 

vraag ik daarom aandacht voor een verhaal uit de bundel ‘Hanneke 

Zwartegat’ van Hans Petermeijer uit 2002. Het betreft hier een 

wonderschoon heksenverhaal uit de Kempen met als belangrijkste 

ingrediënten: de vliegzalf, de bezemsteel, de kattendans en de be-

tovering in een dier. Maar ook de verlossing langs de weg van het 
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geloof en natuurlijk een scheut spanning en erotiek zoals dat hoort 

in verhalen.  

 

‘De betoverde ezel’, zo heet het verhaal dat het karakter heeft van 

een sprookje, gaat over een jongeman in de Kempen die dolverliefd 

is op een mooie boerendochter. Alle dagen van de week treffen zij 

elkaar in de hooiberg, behalve op vrijdagavond.  

De jongen vertrouwt de zaak niet helemaal en sluipt op de bewuste 

avond in het donker naar het huis van zijn geliefde. En daar is hij 

getuige van het volgende: 

 

‘Hij zat daar nog maar net toen moeder en dochter binnenkwamen. 

Tot verbazing van de jongen begonnen de twee vrouwen zich uit te 

kleden. Zouden ze een bad nemen? Maar nee, de moeder smeerde 

het meisje en zichzelf in met zalf. Daarna opende ze de deur, pakte 

een bezemsteel en ging erop zitten. De dochter nam achter haar 

plaats. ‘Over heg en steg, boven alles uit, nergens aan! Prevelde de 

moeder en weg vlogen ze.  

De jongen moest even bekomen van de schrik maar toen pakte hij 

de pot met zalf. ‘Wat zij kunnen, kan ik ook,’ zei hij in zichzelf. Hij 

zocht een bezem kleedde zich uit en smeerde zich in. Toen nam hij 

plaats op de bezemsteel en herhaalde de spreuk. En daar vloog hij 

weg, over weilanden en bossen, over het dorp en over de stad. In 

vliegende vaart ging het, alsof hij door een stormwind werd voort-

gedreven.  

Al spoedig begon de bezem te dalen en hij landde op een heideveld, 

waar mensen rond een vuur dansten. Ze waren allemaal naakt, net 

als hij. En niet alleen mensen dansten er, maar ook een heleboel 

zwarte katten, die miauwden en krijsten. Eén van de dansers was 

het liefje van de jongen. Ze zag hem staan en trok hem de heksen-

kring binnen. Met hem in haar armen danste ze wild in het rond. 

Steeds wilder en vuriger werd de dans, tot de jongen uitgeput neer-

viel.’ 
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Omdat de jongen hun geheim niet mag verraden verandert de 

moeder hem met een toverspreuk in een ezel. Als de heksen hem 

uitlachen en aan zijn staart en oren trekken loopt de jongen hard 

weg van de duivelse kring. Gelukkig komt hij later bij toeval aan de 

weet dat de betovering verbroken kan worden door de lauwer-

krans op te eten die een jong meisje tijdens een processie draagt. 

En wonder boven wonder lukt hem dat en zo wordt hij van ezel 

weer mens.  

 

Eind goed al goed, zoals dat hoort in een sprookjesachtig verhaal. 

En hiermee is ook een eind gekomen aan deze reeks artikelen over 

volksverhalen over heksen. 

 

 

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 

- ‘Hanneke Zwartegat, Volksverhalen over heksen en heksenmees-

ters, Hans Petermeijer, 2002 

- ‘Volksverhalen uit de Kempen’, Josien Stehouwer, 2004 

- ‘De heksen van Breugel’, Renilde Vervoort, 2016    
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Donsgeld 
 

Het is een zeer oud gebruik dat de jongelui van een gemeenschap 

bij gelegenheid van een huwelijk of ondertrouw eisen om getrak-

teerd te worden op bier of een andere drank, het zogenaamde 

kwanselbier.  

 

Het gebruik van de kwanselbieren stoelde op het principe van we-

derkerigheid: door het aanstaande huwelijk werd de plaatselijke 

huwelijksmarkt verstoord: er werd een bruid aan de huwelijks-

markt onttrokken. Dit woog dubbel zwaar woog als het een huwe-

lijk betrof  met een persoon uit een andere plaats.  

Dat moest worden gecompenseerd door het afkopen van de ‘ach-

tergebleven’ jongelui met bier of geld. Het woord ‘kwanselen’, wat 

‘uitwisselen’ betekent, benadrukt die wederkerigheid. Maar kwan-

selen associëren we ook met verkwisten.  

 

De bij het kwanselbieren veel voorkomende term ‘schatten’ slaat 

op het vaststellen van de symbolische waarde van de bruid. Dit 

‘schatgeld’ werd in Oirschot ‘donsgeld’ genoemd.  

Bruid en bruidegom konden pas ongestoord hun voorgenomen 

huwelijksprogramma voortzetten nadat ze de jongelui met drank of 

geld hadden gecompenseerd. De symboliek hierachter was dat zij 

door te betalen op rituele wijze de grens van hun jeugd naar een 

nieuwe levensstaat overschreden.  

Voldeed het bruidspaar niet aan de eisen van de jongelui en wei-

gerden zij het donsgeld te betalen, dan konden zij zogenaamde 

charivarische acties verwachten. Deze schande trok een zware wis-

sel op de prille huwelijkse en familiale verhoudingen. Soms zelfs 

zozeer, dat tot verhuizing moest worden overgegaan.  

 

Het ‘afkopen’ van de bruid ging met veel lawaai gepaard en op 

sommige dorpen is dit gebruik nog bekend als ‘losschieten’.  
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Om het afscheid van de jonkheid en de overgang van de vrijgezel-

lenstaat naar de huwelijkse staat te markeren, werd bij het huis van 

de bruid met donderbussen geknald. Ook werd soms letterlijk de 

weg versperd, het zogenaamde ‘schutten’ van de bruid. Ook deze 

blokkades moesten worden afgekocht. 

 

Op zondag 20 januari 1628 had in Oirschot een dergelijk volksge-

richt plaats. Ten huize van Jan Aert Sijckens aan de markt (ongeveer 

waar nu de geldautomaat is op de hoek naar de Moriaan) werd het 

huwelijk gevierd van zijn jongste dochter met een jongen uit Til-

burg. Hierbij ontstond een gevecht, wat uitliep op een steekpartij.  

Een maand later startte een gerechtelijk onderzoek naar de ge-

beurtenissen en werden verschillende getuigen over het incident 

gehoord. Door deze getuigenissen krijgen we een goed beeld van 

de gebeurtenissen en gebruiken rond die traditie.  

 

Op verzoek van de schepenen werd Jacop zoon Gijsbert Gijsberts 

van Dooren, oud ca. 24 jaar, opgeroepen, die verklaarde dat hij die 

namiddag een pot bier dronk met enkele dorpsgenoten ten huize 

van Heijlken, de weduwe van Wouter de Crom (waar De Wildeman 

was, nu Palacio). Toen zijn neef hem kwam vragen of hij met hem 

mee wilde gaan om kruidenhoedjes te maken voor zijn neefje dat 

gestorven was, is hij tussen 19.00 en 20.00 uur opgestapt. Buiten-

gekomen hebben zij een groot rumoer waargenomen bij het huis 

van Jan Aert Sijckens. Omdat hij niet lastig gevallen wilde worden, 

is hij voor de deur van Jan Jan Simons van Aelst gaan staan, welk 

huis tegenover (of naast?) dat van Jan Aert Sijckens staat (zie teke-

ning).  
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Op deze tekening uit de eerste decennia van de 17
de

 eeuw staan de 

volgende namen van de bewoners bijgeschreven van onder naar 

boven: 

Jan Aert Jan Sijckens, Wouter de Crom, Simon Matheussen, Leonart 

Moijses, Henrick Isebrants, Mathijs Peeters van der Berkckt en op 

de hoek van de Rijkesluisstraat Michiel de Keteler (de Ster).  

 

Vervolgens kwamen daarbij Matheus Simons en diens vrouw Me-

rieken, dochter van Jan Aert Sijckens, die een lantaarn met een 

brandende kaars bij zich had en zei : 'Oh Jacop, sta ons bij'. Terwijl 

hij daar stond, kwam ook Aert zoon van Jan Aert Sijckens bij hen, 

die hem, Jacop,  aanviel met een mes, terwijl hij zei : ‘is dit ook een 

van die 'hondsvotten'. Met die woorden stak Aert hem in de arm. 

Hij zou die steek in zijn rug hebben gekregen, ware het niet dat hij 

zich plots had omgedraaid waarbij hij bijna neerviel. Aert zou hem 

wel vermoord kunnen hebben.  
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En als Matheeus en Mariken het slachtoffer niet hadden tegenge-

houden, dan zou de dader hem niet zijn ontlopen, want daarna stak 

hij nog een keer en nog eens. Desgevraagd verklaarde Jacop niet te 

weten wie het tumult had gemaakt en ook heeft hij niemand an-

ders gezien met messen of met andere wapens dan Aert Jan Aert 

Sijckens.  

Catharina, de echtgenote van Simon Matheus Clabberts, verklaarde 

dat zij haar man was gaan ophalen die ten huize van Jan Jan Simons 

zat te drinken. Toen zij buiten een groot tumult hoorden, zijn ze 

gaan kijken wat er te doen was. Zij heeft toen gezien dat Aert Jan 

Aert Sijckens met een ontbloot mes Thomas Martens wilde steken, 

die hem ontweek. Daarna viel Aert Jacop aan, die zich niet in het 

minste met de zaak had bemoeid,  en zag zij Jacop vallen.  

Meriken, de zuster van messentrekker Aert, die is getrouwd met 

Matheus Simons, riep toen nog, 'broer, steekt deze Jacop niet want 

hij heeft zich nergens mee bemoeid, hij komt pas uit zijn bed'.  

Op de vraag of ze niet had gezien dat Aert Jacop een steek in zijn 

arm had toegebracht, verklaarde ze dat zodra ze zag dat Aert Jacop 

aanviel ze weer naar binnen is gegaan om ook geen moeilijkheden 

te krijgen.  

Haar man Simon Matheus [Clabberts] bevestigde bijna letterlijk 

haar verklaring met wat meer woorden. Ook hij was toen de steek-

partij begon naar binnen gegaan omdat hij zich niet met de zaak 

wilde bemoeien. Op de vraag of hij niet wist wie het tumult had 

veroorzaakt, verklaarde hij dit niet te weten omdat het te donker 

was.  

Ook Herbert zoon Claes Herberts van Wintelroij zat te drinken, ten 

huize van Jan van Elmpt tot hij om ongeveer 7 of 8 uur uur 's-

avonds naar huis wilde gaan. Bij het huis van Jan Aert Sijckens, 

waar de bruiloft van diens jongste dochter werd gevierd, werd hem 

door sommige jongelui gevraagd of hij niet mee wilde doen om het 

'donsgeld' te halen bij Jan Aert Sijckens, wat hij wel wilde.  

Toen ze bij de deur waren gekomen van het huis van Jan Aert Sijc-

kens, riep diens dochter Merieken die daar voor de deur stond, 
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tegen hem: ‘,Herbert komt gij in huis’ waarop hij heeft ja heeft ge-

zegd. Meriken vroeg daarop aan Willem Janssen en meer andere 

jongelui wat zij wilden hebben en of zij al niet eerder bruiloftsbier 

hadden gehad.  Vervolgens sloeg Merieken met haar vuist Willem 

in zijn gezicht en wel zodanig dat zijn mond en neus bloedde. Ze 

maakte groot tumult en schold de jongelui uit voor schelmen, die-

ven en rabouwen.  

Haar broer Aert had een mes in zijn hand en zei toen tegen hem: 

‘als gij niet zo'n goede vriend van mij waard geweest, dan zou ik U 

dit of dat doen’. Omdat hij zag dat er meer jongelui op hen afkwa-

men, wilde hij Aert verstoppen en bij het weggaan heeft ook Her-

bert toen een steek in zijn arm gekregen van iemand, maar hij weet 

niet wie. Wel verklaarde hij [insinuerend] dat hij toen alleen Aert 

had gezien. Gevraagd of hij gezien heeft wie het glas [raam] bij Sijc-

kens had ingeslagen, verklaard hij dat niet te hebben gezien, maar 

dat hij het glas wel heeft horen rinkelen.  

Gevraagd welke jongelui hem hadden gevraagd om het donsgeld te 

halen, zei hij dat dat Joorden Jans van den Velde, Willem Janssen, 

Peter Philips Verhaegen, Daniel in den Swaen en nog anderen, 

waarvan hij de naam is vergeten, waren.  

 

De volgende getuige Willem Jan Willems zat ook in De Wildeman 

en nadat hij tussen 7 en 8 uur zijn verteer had betaald en naar huis 

wilde gaan, zag hij bij het huis van Jan Aert Sijckens veel jongelui en 

is daar toen wat blijven staan. Hij zag een vrouw uit het huis komen 

die naar hem toekwam en riep dat ze schelmen, dieven, rabouwen 

en knevelaars waren.  

Daarop zei hij weer gezegd : ‘Wat weet gij van mij te zeggen’ en 

toen heeft zij hem een ' sufflet' (soufflet = slag in gezicht/oorvijg ) 

gegeven zodanig dat hij aan zijn mond en neus bloedde. Omdat er 

heel veel mensen naar hem kwamen is hij om verdere problemen 

te vermijden naar huis gegaan. Hij kende de vrouw niet, maar 

hoorde later dat het een dochter van Jan Aert was. Hij had niets 

gehoord over het eisen van donsgeld.  
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Na deze verhoren werd een pauze gehouden voor de maaltijd, 

waarna inwoners van Tilburg werden gehoord, die door Arien de 

vorster waren aangehouden. (De bruidegom kwam uit Tilburg) 

De vader van de bruidegom, Aert Peter Tijelemans was in de op-

kamer bij Jan Aert Sijkens, waar de bruiloft van zijn zoon gaande 

was, toen hij 's avonds voor de deur een groot rumoer van 

schreeuwen en tieren hoorde en ook dat er iets door de keuken-

raam werd gegooid. Hij weet verder niets, maar vermoedde desge-

vraagde dat Jan op dat moment buitenshuis was.  

 

Een andere bruiloftsgast hoorde Marieke zeggen: 'jullie willen hier 

komen om het 'donsgeld' te krijgen en ziet dat je wegkomt'. Daarna 

ontstond een nog groter tumult, waarop de kaars werd uitgebla-

zen. Hij kende niemand en wist verder van niets over de plaats 

waar Aert Jan Aert Sijckens toen was omdat hij daar niet speciaal 

op had gelet.  

Een volgende Tilburgse gast hoorde ook van alles en zag niets, al-

leen dat er iemand was die een rode broek aan had zoals hem die 

vandaag was getoond, maar dat hij niet weet of het dezelfde rode 

broek was. Goijert Henricks uit Tilburg zag dat bij de hoek van het 

huis door iemand met een steen werd gegooid, die iemands hoofd 

raakte zonder te weten wie het was. Omdat hij vreesde dat het op 

een gevecht zou uitdraaien heeft hij zijn mes getrokken met de 

bedoeling om ieder die hem zou bedreigen daarmee van zijn lijf te 

houden en is daarna weer het huis ingegaan. Omdat hij slechts 

weinig in Oirschot was geweest, kende hij niemand.  

Een vijfde getuige uit Tilburg was met zijn 69 jaar kennelijk stok-

doof, want die heeft niets gehoord van het rumoer, was niet de 

kamer uit geweest en had dus ook niemand gezien. Deze getuige 

kon ook niet schrijven maar bevestigde zijn verklaring met een be-

paald merkteken. 

 

Er volgt nog wel een zeer zakelijk verslag van de gevolgde procedu-

re, maar helaas geen vonnis in deze zaak.  
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Het mag duidelijk zijn dat de katholieke kerk gebruiken als donsgeld 

betalen en charivari (volksgericht) niet kon goedkeuren. Al op de 

eerste diocesane synode na de oprichting van het bisdom ’s-

Hertogenbosch liet bisschop Metsius (1570-1580) een artikel op-

nemen dat het ‘schatten’ van de bruiden verbood. ‘Aangezien in 

sommige plaatsen van ons bisdom als een misbruik de gewoonte is 

binnengeslopen dat de jongelui bier of in plaats daarvan geld, dat 

zij dons-gelt, balgelt en schatgelt noemen, van de verloofden opei-

sen, waaruit niet zelden twisten en vechtpartijen ontstaan met gro-

te oneerbiedigheid voor het Sacrament’. Overtreders kregen een 

kerkelijke boete opgelegd van één gulden ten bate van de tafel van 

de H.Geest voor de armen. Ook drong de kerk er bij de plaatselijke 

overheden sterk op aan om tegen deze gebruiken op te treden.  

 

In een halve heerlijkheid zoals Oirschot kon de heer naar eigen be-

lieven maatregelen tegen dit gebruik uitvaardigen. Op 3 april 1633 

werd in een jaarkeur door heer Floris van Merode het opeisen van 

donsgeld streng verboden tegen een boete van zes karolusgulden.  

 

‘ Alsoo over langen tijdt van jaeren herwaerts de ingesetene binnen 

dese Vrijheijt hen hebben vervoordert gehadt te heijschen daer 

nieuwe houwelijcken gemaeckt worden donsgelt oft quansel bier 

sonder dat men sulckx schuldigh is te geven ende datter groote 

moetwillicheijt om geschiedt ende schade wort gedaen aende huijs-

sen ende goederen vanden voorsc. nieuw gehouden [gehuwden] 

ofte henne ouders bij aldien de voorsc. jonge gezellen nijet ofte neijt 

genoech naar hebben contentementen gegeven en wordt’.  

 

In 1683 verboden  ook de Staten Generaal in een resolutie het op-

eisen van donsgeld in hun rechtsgebied. Maar verboden noch boe-

tes konden verhinderen dat oude tradities nog lang bleven voort-

bestaan.  

De sancties op het niet betalen van donsgeld liggen in het verleng-

de van het zogenaamde ‘toffelen’.  
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Ook dit was een vergelijkbare vergelding, maar werd toegepast als 

één van de huwelijkskandidaten op het laatste moment het huwe-

lijk afblies. Dan werd de woning en het erf van de ‘boosdoener’ 

gemolesteerd door o.a. een gierton over het eigendom leeg te 

gooien en een stromijt uit te strooien. De laatste beschrijving van 

deze traditie in Oirschot betrof een gebeurtenis in De Notel in de 

jaren ’40 van de vorige eeuw.  

 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 
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“Ook op zoek naar verborgen 
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