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FERRIERS KOPEN BIJSTERVELD (2)
Zijn nalatenschap
Wie de parochiële begraafplaats van Oirschot bezoekt en bij binnenkomst de tweede rij inslaat stuit op een kolossale graftombe.
John Turing heeft ons daarmee blijvend aan zijn verblijf in Oirschot
willen herinneren.

Elke bezoeker aan dit grafmonument zal spoedig onder de indruk
zijn van het kolossale karakter van deze tombe en de historische
informatie, die er op is achtergelaten. Op de dekplaat de tekst:
“Remember in your prayers the right honourable mr. John Turing
von Ferrier late chamberlain of H.M. the King of Wurtenberg, seigneur of Oirschot and Best. Born at Oirschot the 13th of sept. 1821
and deceased there on the 13th of aug. At his castle Bijsterveld.”
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Uit dit grafschrift blijkt duidelijk hoe trots hij was op het bezit van
Bijsterveld en zijn vermeende titel ‘heer van Oirschot en Best’. Hij
liet in 1892 in Stuttgart zijn Bijstervelds bezit in zijn officiële adellijke naam vastleggen en heette voortaan John Turing von FerrierBysterveld. Zijn graf is een rijk gedetailleerde neogotische tombe.
De dekplaat is opgebouwd naar middeleeuws model met een in
messing gegraveerde randspreuk in gotisch schrift; “Quoniam non
est in morte qui memor sit tui in inferno, autem quis confitebitur
tibi, Convertere Domine et eripe animam meam salvum me fac
propter misericoriam tuam.”
Eveneens van messing zijn de op de hoeken aangebrachte medaillons (zes stuks, helaas zijn er twee koperen emblemen verdwenen,
waren in 1998 nog aanwezig). De dekplaat heeft een hardstenen
hoog-reliëf rond een messing wapenschild met het familiewapen,
bestaande uit florale motieven, een bekroonende helm en een
banderol met de wapenspreuk Diligentia Ditat (Zorgvuldigheid verrijkt). Op messing platen tussen de kolommen aan de voor-, achteren zijkanten van de tombe staat de stamboom van de overledene
gegraveerd:
-

Andrew Turijn, A.D. 1316
John Turing 1430-1497, mar. Janet de Han
William Turing 1555, mar. Janet Leslir
John Turing 1650, mar. Janet Straton
Walter Turing, mar. Anna Ogilnir
John Turing Ferrier 1799-1878, mar. Adriana Jonas

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meldt; “Het grafmonument is van algemeen belang.
Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van
een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor
de typologische ontwikkeling van het tombegraf en als herinnering
aan een der laatste heren van Oirschot.
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Het heeft door de rijke detaillering en de gegoten reliëfs kunsthistorisch belang als voorbeeld van neogotische beeldhouwkunst. Het
heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat
cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van
belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.”
Werkbezoeken Commissaris van de Koningin
Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst was tussen 1894 en 1928
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Hij bezocht regelmatig alle gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken hield
hij nauwkeurig verslag bij. Uit zijn verslagen over zijn Oirschotse
werkbezoeken een korte bloemlezing met betrekking tot de bewoners van Bijsterveld en de houding van het gemeentebestuur ten
aanzien hiervan.
“26 augustus 1899; van B. en W. vernam ik interessante bijzonderheden omtrent het kasteel van Oirschot en Best. Volgens het verhaal van B. en W. van Oirschot moest John Turing von Ferrier, toen
hij ruim zeventig jaar was, in het huwelijk treden met een meisje,
verre beneden zijn stand. Zij is nu ongeveer dertig jaar. Hun eenig
kind, een lief meisje, ongeveer vijf jaar. De jonge mevrouw von Ferrier moet eene zeer innemende persoonlijkheid zijn, die zich uitstekend voordoet. Men zou nooit denken, dat zij niet van zeer goede
afkomst was. Uit zijn eerste huwelijk heeft de Heer von Ferrier ongeveer negen of tien kinderen. Deze zijn allen goed geplaatst of in
aanzienlijke betrekkingen in Duitschen staatsdienst. Eene dochter is
gehuwd met een zoon van den luitenant Kolonel der marechaussee
Prins. Die zoon is rechterlijk ambtenaar in Oost-Indië. John Türing
von Ferrier is eigenaar van het halve heerlijk jachtrecht van Oirschot en Best. Hij gedraagt zich alsof hij eigenaar van het geheel is
en verhuurt den heelen boel. Van den tegenwoordigen ontvanger
der registratie in Oirschot, den Heer Klein van de Poll vernam ik,
dat hij van den minister van finantiën voor een paar jaren de opdracht had ontvangen, om onderzoek te doen naar de rechten van
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den staat op de wederhelft van het heerlijk jachtrecht. Na lang zoeken en snuffelen was hij er eindelijk in geslaagd, om het bewijs
voor het recht van den staat onomstootbaar vast te stellen. Eén
stuk ontbrak hem echter nog. Als hij ook dat mocht vinden, dan zou
hij trachten om ter zake met von Ferrier tot een convenant te komen en hem het leven onaangenaam maken. Het maakte op mij
een zeer onaangenamen indruk, toen het mij bleek, dat de burgemeester Van Lith omtrent vele zeer eenvoudige zaken slecht gereseigneerd was, en dientengevolge de wethouder Van Heumen telkens den burgemeester corrigeerde, als deze op mijne vragen een
verkeerd antwoord gaf, of wel, het antwoord schuldig bleef.”
“6 juni 1903; het maakte op mij weer een zeer onaangenamen indruk, zóó weinig als burgemeester Van Lith wist omtrent vele zaken, het gemeentebestuur rakende. Den kantonrechter Van IJsselstein deelde mij veel mede omtrent de familie von Ferrier. De familie is van Schotse origine en heet Ferrier. Turing is een voornaam. in
1878 werden ze van Wurtemburgschen adel, en heetten sinds von
Ferrier. De oude Heer is pas gestorven. Burgemeester Van Lith is
tot toeziende voogd over het kind benoemd, en zit sinds veel te
veel, bijna dagelijks, bij de knappe moeder. Die moeder is ook nog
als meid bij Ferrier gediend terwijl hij in Oirschot was. Ze kwam dan
Zondags in het dorp, en zat dan dikwijls op de markt op een bank te
rusten. Op een goeden dag vertrok Ferrier, en kwam het volgend
jaar met haar getrouwd terug. Er is geen fortuin. De weduwe kan
onmogelijk op het kasteel blijven. Alles zal verkocht worden. ook
het heerlijk jachtrecht onder Oirschot en Best, 11.000 hectare. Van
IJsselstein vreest, dat alles door Protestanten zal gekocht worden
en betreurt dat zeer voor Oirschot.”
“21 maart 1907; de Staat heeft de procedure om de helft van het
heerlijk jachtrecht van Oirschot en Best tegen den Graaf de Gelous
verloren. Deze laatste is thans dus geheel eigenaar van dat jachtrecht. Mevrouw von Ferrier heeft thans Oirschot voor goed verla________________________________________________________________7

ten en zij woont met haar dochtertje te ’s-Gravenhage. Volgens
den burgemeester had zij, krachtens een testament volgens de
Duitsche wet, het vruchtgebruik van de geheele nalatenschap tot
haar dood toe, zoo dat haar dochtertje bij hare meerderjarigheid,
geen eigen fortuin zou hebben.”
“26 april 1911; kasteel te Oirschot (Oud Beijsterveld) met twee hectare grond gekocht voor twintig mille door 60 Fransche Paters. Orde voor de buitenlandsche missies. Zeer arm en hadden heel wat
moeite om aan de benoodigde fondsen te komen voor een nieuwe
kapel. Weduwe von Ferrier woont in Den Haag. Van Lith is toeziende voogd over haar kind. Haar fortuin wordt beheerd door notaris
De Vogt te Waalwijk, eertijds secretaris van Oirschot.”
Koninkrijk Württemberg
Het koninkrijk Württemberg was een Duitse staat die bestond van
1806 tot 1918. Het behoorde achtereenvolgens tot de Rijnbond, de
Duitse Bond en het Duitse Keizerrijk. Het land werd geregeerd door
het huis Württemberg. De hoofdstad en het hof waren gevestigd in
Stuttgart. Na Pruisen en Beieren was het de grootste staat in het
Duitse keizerrijk.
Op 1 januari 1806 nam hertog Frederik II de titel koning Frederik I
aan. Hij sloot zich aan bij de Rijnbond. In ruil hiervoor steunde Frederik Napoleon Bonaparte in zijn campagne tegen Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Na de Slag bij Leipzig in oktober 1813 verliet hij het
verliezende leger van de Franse keizer en sloot zich aan bij de geallieerden. In 1815 sloot de koning zich aan bij de Duitse Bond. Frederik stierf kort hierna.
Zijn zoon Willem I regeerde van 1816 tot 1864. In juli 1864 volgde
Karel I zijn vader op en kreeg meteen met grote moeilijkheden te
kampen. Willem I had in de strijd tussen Oostenrijk en Pruisen over
de Duitse heerschappij steeds de kant van Oostenrijk gekozen en
Karel zette dit beleid voort. In 1866 streed hij aan de kant van Oos8________________________________________________________________

tenrijk mee in de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog. Pruisen won de
oorlog en ze bezetten het noordelijke deel van Württemberg. In
augustus 1866 sloten de landen echter vrede en de koning kwam er
met een schadeloosstelling van 8.000.000 gulden van af.
Hoewel het land niet Pruisisch gezind was, streed het toch mee aan
de zijde van Pruisen in de Frans-Pruisische Oorlog van 1870. De
troepen waren erg waardevol in de Slag bij Wœrth en in andere
operaties. In 1871 werd Württemberg deel van het nieuwe Duitse
Keizerrijk. Op 6 oktober 1891 overleed koning Karel I en hij werd
opgevolgd door zijn neef Willem II.

Na de Eerste Wereldoorlog brak ook in Württemberg een revolutie
uit en de vierde en laatste koning Willem II trad af op 30 november
1918.
Het huis Württemberg heeft ook in Nederland belangrijke sporen
nagelaten. Sophie Frederike Mathilde von Württemberg, geboren
te Stuttgart op 17 juni 1818 en overleden te Wassenaar op 3 juni
1877, was als eerste echtgenote van koning Willem III van 17 maart
1849 tot haar overlijden koningin der Nederlanden en groothertogin van Luxemburg. Prinses Sophie was een dochter van koning
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Willem I van Württemberg en grootvorstin Catharina Paulowna van
Rusland.
De moeder van koning Willem III en die van Sophie waren zussen
en de echtelieden dus volle neef en nicht. Het was een slecht huwelijk, mede door Willems nauwelijks verholen buitenechtelijke
affaires, andere seksuele uitspattingen en zijn grillige karakter. Op
25 december 1855 werd met een onderhandse akte een scheiding
van tafel en bed overeengekomen. Bij officiële gelegenheden waren ze echter nog wel verplicht zich als een echtpaar te blijven gedragen.
Slotbeschouwing
In welke mate zal John Turing von Ferrier in de oorlogen van Württemberg en in de politieke ontwikkelingen van deze voormalige
Duitse staat betrokken geweest zijn? Er zijn in elk geval een paar
opmerkelijke data, waarbij een vermoedelijk verband te rechtvaardigen is. Het Württembergse leger speelde een vooraanstaande rol
in de Frans-Pruisische oorlog en John Turing was militair. Zou zijn
rol in deze oorlog de reden van zijn adellijke titel in 1877 zijn?
In 1891 stierf Karel I en in datzelfde jaar deden geruchten de ronde,
dat John Turing in Oirschot zou komen wonen. Een andere reden
van zijn verhuizing naar Oirschot zou kunnen zijn dat hij 70 jaar was
geworden. Dit is in Nederland de leeftijd, dat een kamerheer zijn
functie neer moet leggen. En wellicht vond men in Württemberg
deze leeftijd ook niet meer representatief voor een dergelijke
vooraanstaande functie. Als kamerheer moet hij de koningen van
Württemberg gekend hebben en wie weet ook Sophie, de eerste
echtgenote van onze koning Willem III. We kunnen het hem niet
meer vragen en moeten ons tevreden stellen met de beschikbare
archieven.
Als we de woorden uit de verslagen van de werkbezoeken van de
Commissaris van de Koningin even tot ons door laten dringen, dan
zien we behalve niet veel goeds over burgemeester van Lith ook
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dat Anna Weiss al in verwachting was voordat ze getrouwd was.
Daarvan was de burgemeester kennelijk wel goed op de hoogte,
want als we de gebeurtenissen in de tijd plaatsen, dan kan het bijna
niet anders dan dat hij gelijk had. De huwelijksdatum van Anna en
John ontbreken nog in dit onderzoek en het blijft daardoor slechts
een veronderstelling.
Anna Weis was niet alleen met John Turing von Ferrier naar Oirschot gekomen. Haar zus Walburga woonde er ook. Zij trouwde op
17-11-1903 in Oirschot en wie weet heeft zij de witte broodsweken
met haar man Leonard Alexander Victor van Lith nog net op Bijsterveld door kunnen brengen. Deze Leonard was een broer van
Johan, de toenmalige burgemeester van Oirschot. Beiden hadden
in het Oost-Indisch leger gediend.
De zusters Weiss kwamen uit Ebenweiler, een plaats iets ten noorden van de Bodensee in het zuiden van Duitsland, zo’n 678 kilometer gaans vanaf Oirschot. Anna Weiss overleed op 22-2-1958 in
Hilversum.
Henk en Helma van Hout

Bronnen:
-

Stadsarchief en BHIC ’s-Hertogenbosch
RHC Eindhoven
Gemeinde Ebenweiler
Landesarchiv Baden-Württemberg Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart
Samenvattingen notariële akten 19e eeuw door wijlen Nico van Cuijck
Paul Stoffels, heemlid
Diverse binnenlandse en buitenlandse websites
Campinia
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DE SCHEPENBANK VAN OIRSCHOT 1463-1640
Schepenbanken zoals wij die ‘kennen’ dateren van de 11de en 12de
eeuw.
Maar al enkele eeuwen daarvoor had Karel de Grote in zijn rijk de
rechtspraak toevertrouwd aan een college van schepenen onder
supervisie van een gouwgraaf. Toen in de 9de eeuw deze Karolingische rechtsorde instortte, ontstonden territoriale schepenbanken,
te beginnen in gebieden die toebehoorden aan een abdij (in principe een allodium). De bevoegdheden van deze schepenbanken waren aanvankelijk beperkt, maar al gauw wist men die uit te breiden
met de berechtiging van grote misdrijven. Vanaf de 13de eeuw
richtten ook niet-allodiale heren en andere kerkelijke instellingen
schepenbanken op met hoge jurisdictie. Omdat de oprichting van
schepenbanken in het hertogdom Brabant door de hertog sterk
werd gestimuleerd, kreeg al vlug de rechtspraak in een schepenbank door een college van gelijken de overhand boven persoonlijke
rechtspraak door de heer.
De schepenen hadden soevereine beslissingsbevoegdheid in criminele, maar in de praktijk vooral in civiele zaken. In geval van twijfel
moest advies gevraagd worden aan een hogere rechtbank. Dit vonnis was dan bindend.
In de 15de eeuw werd voor civiele zaken als hoogste rechtsorgaan
de Raad van Brabant ingesteld. Omdat deze professionele juristen
in dienst had, verwierf de Raad al vlug groot gezag en had grote
invloed op de weg naar eenvormigheid van de rechtspraak.
Het bestuur van lokale gemeenschappen kon heel verschillende
vormen aannemen.
In kleinere gemeenschappen zoals Oirschot waren de bestuursorganen beperkt tot het hoogst noodzakelijke om rechtspraak te laten functioneren, maar de schepenen hadden ook een bestuurlijke
functie. Hun taak was te bemiddelen in juridische kwesties, het
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behartigen van de dorpsbelangen en toezien op de belastingheffingen.
Voor beslissingen van algemeen belang werd een dorpsvergadering
samengeroepen. Hiervoor werden op de voorafgaande zondag[en,
meestal drie] in de kerk alle inwoners uitgenodigd. Een dergelijke
dorpsvergadering werd bijvoorbeeld bij elkaar geroepen op het
marktplein toen de kerk na de brand van 1462 weer moest worden
opgebouwd.
De Oirschotse schepenbank bestond vanaf de eerst bekende gegevens van 1463, (in 1462 brandde de kerk met daarin het dorpsarchief af. Incidenteel zijn er uit andere bron wel eerdere gegevens
over het aantal leden van de schepenbank, de oudste van 1378) uit
zeven personen (op een hoge uitzondering na). De schepenen werden volgens gewoonterecht voorgedragen door de zittende schepenen. Tot 1 januari 1540 kwamen die altijd daarvoor op kerstavond bij elkaar, maar vanaf dan gebeurde dat op ‘besnijdenisdag’,
1 januari. In beide varianten volgde de beëdiging jaarlijks op nieuwjaarsdag.
Ook kwamen de schepenen lange tijd bij elkaar op oudejaarsavond
en maakten dan hun voordracht bekend, maar pas na 24.00 uur
volgde de aanstellingsprocedure. De beëdiging moest in het nieuwe jaar vallen. In deze procedure kwam nauwelijks verandering tot
de orde werd verstoord als gevolg van de schermutselingen van de
Tachtigjarige Oorlog.
De onrustige tijden vertalen zich ook naar de status van het college,
want het kan niet anders dan dat er aan de volgende verordening
ongeregeldheden ten grondslag lagen. Zelf gaven ze op een bijeenkomst van schepenen, gezworenen, raadslieden, kerkmeester en H.
Geest-meesters, bijeengeroepen in het raadhuis, aan dat ‘vanwege
diverse redenen werd verordonneerd dat het niemand van het
dorpsbestuur in welke functie dan ook was toegestaan om ‘namens
de gemeente Oirschot aan iemand wie het ook zij, enig geschenk te
________________________________________________________________13

geven hetzij in geld hetzij als bier, tenzij dat gebeurt met voorkennis
daarin van de meerderheid van schepenen, of gezworenen, raadslieden etc. die daarover dan eerst dienen te hebben overlegd.’ Geschenken aan derden moesten voortaan uit eigen zak betaald worden, ofschoon men onderkende dat er soms wel bepaalde uitzonderingen konden zijn: ‘En als het gebeurt dat schepenen die in functie zijn, een bepaald persoon die een 'vriend' van Oirschot is, of om
andere goede redenen die heeft uitgenodigd voor een 'wijngelag'
dan mag men niet meer schenken dan wat de persoon zelf uitdrinkt
die men heeft uitgenodigd en niet meer dan 8 of 10 of 12 stuivers
maximaal.’
Deze verordening was kennelijk dermate belangrijk, dat er op 21
december 1533 een oorkonde van werd opgemaakt die werd voorzien van het schependomszegel.
Vanaf 1554 tot 1559 was de samenstelling van het college van
schepenen in handen van de schout van Kempenland of diens
stadhouder. Op 22 januari 1559 had er een bestuurswisseling
plaats: de oude schepenen deden afstand van hun vorige eed en
legden een nieuwe eed af in aanwezigheid van de secretaris en de
vorster in handen van de heer van Oirschot, Ricalt van Merode als
geheel heer van Oirschot.
Ging een schepen buiten Oirschot wonen, dan werd hij van zijn eed
ontslagen.
In het schepenprotocol van 1560 staat op het schutblad de benoemingsprocedure voor dat jaar: ‘op kerstavond [zijn] vanwege de
weduwe en kinderen van heer Ricalt van Merode, heer van Oirschot, door de officier van hogerhand door Philips Dielens op 30
januari 1560 [de navolgende personen] als schepenen aangesteld.’
Het jaar daarop is de situatie meer gecompliceerd: volgens ‘het
privilege’ van Oirschot werden door de schout van hogerhand de
schepenen aangesteld. Onder het rijtje van zeven personen staat
de opmerking ‘Op 9 januari zijn de schepenen van hogerhand met
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mij [secretaris] en de schout opnieuw de eed afgenomen en alles is
veranderd.’ Waarschijnlijk op 19 januari is er weer een benoeming
van zeven schepenen: vier dezelfde als in het vorige college, drie
andere namen, waarvan twee al eerder schepen waren, en een
nieuwe naam. Ook begint dan het protocol van een nieuwe secretaris.
In 1562 werden de schepenen vanwege ‘het Hof’ [van Brabant]
aangesteld. Het jaar daarop begint met de mededeling dat dezelfde
schepenen als voorheen zijn aangesteld, ’te weten Jan Aert
Scheijntkens c.s.’. Omdat vervolgens zeven namen volgen van andere personen dan het vorige jaar, slaat dit waarschijnlijk op drie
jaar daarvoor.
Het was in Oirschot namelijk gebruikelijk dat de schepenen voor
één jaar benoemd werden, maar dat ze na meestal drie jaar (soms
ook vier en een enkele keer zitten er langere hiaten tussen) opnieuw gekozen werden. Scheijntkens was de nestor van de ploeg
van 1560, maar daar staan maar vijf andere namen bij. Hoewel aan
het begin van 1563 dus Jan Aert Scheijntkens als president-schepen
het lijstje aanvoert, wordt op 10 maart een nieuwe ploeg door het
Hof gepresenteerd met Jan Lucas van den Schoet als presidentschepen.
Ofschoon daarna enkele jaren de schepenen weer door het Hof van
Brabant werden aangesteld, volgt in 1565 voor twee jaar een andere procedure: de schepenen die in mei 1565 werden aangesteld,
blijven tot mei 1566.
In 1567 werden de schepenen weer benoemd en beëdigd ‘vanwege
de weduwe van heer Ricalt van Merode’. De navolgende jaren beginnen weer op of vlak na nieuwjaar en benoemingen gebeuren in
opdracht van de heer van Oirschot. In zijn naam werden in 1579 en
1580 door de secretaris dan wel door de schout, de eed afgenomen. In het waarschijnlijk bestuurlijk turbulente jaar 1581, werd
tegen de gewoonte in het jaar in de protocollen niet begonnen met
een lijst van schepenen, maar is die aan de hand van getuigenver________________________________________________________________15

klaringen samengesteld. Er blijken in dat jaar 10 verschillende personen de functie van schepen te hebben uitgeoefend.
Nadat daarna afwisselend de schepenen drie jaar in naam van de
koning en drie jaar weer in naam van de heer Henrick van Merode
door zijn schout zijn aangesteld en beëdigd, begint 1589 met de
mededeling dat er een groot dispuut is geweest in verband met de
aanstelling van de schepenen. De heer van Oirschot wilde een
schepen van zijn keuze benoemen maar de zittende schepenen
wilden de benoeming doen, zoals dat volgens hen sinds mensenheugenis gebeurde, namelijk gekozen door het dan functionerende
college. Ook nu werd volgens die procedure gehandeld: door de
zittende maar aftredende schepenen werden de schepenen voor
het nieuwe jaar voorgedragen, maar deze werden niet zoals gewoonlijk daaropvolgend beëdigd. De heer had namelijk in plaats
van de door de schepenen voorgedragen Peter Jan Goossens een
zekere Jan Jan Aerts willen aanstellen. Deze Jan Jan Aerts was op
verzoek van de heer zelfs al door een notaris beëdigd.
Maar zijn benoeming ging niet door, de oude schepenen bleven op
hun strepen staan omdat ze daar volgens gewoonterecht toe bevoegd waren.
Vanwege deze commotie zijn pas in februari door de schout slechts
zes in plaats van de gebruikelijke zeven personen door de heer of
diens officier van justitie beëdigd, hoewel onder protest.
De navolgende drie jaren zijn de benoemingen uitgevoerd volgens
het voorlopige vonnis dat op 24 december 1601 door het Hof van
Brabant met betrekking tot de benoeming van schepenen werd
afgegeven.
Op 26 maart 1616 legde Jacob Jan Dircks (Keijmps) volgens de opdracht daartoe van het Hof van Brabant zijn eed af als schepen van
Oirschot in plaats van Herman Stockelmans die overleden was. Getuigen als schepenen daarbij waren D. Hoppenbrouwer, Ven, Nis16________________________________________________________________

telroij en Jan Jan Goossens. Maar Herman Stockelmans is in 1616
noch daarvoor nergens als schepen of in een andere ambtelijke
functie vermeld. Jan Toirkens oppert als mogelijke verklaring dat
Herman Stockelmans namens schout of de heer van Oirschot optrad om de eed af te nemen.
Dan volgen ongeveer dertig jaren waarin de nieuwe schepenen
weer op Nieuwjaar door de schout werden beëdigd, vanaf 1615
namens de heer van Oirschot, Floris van Merode, etc., tot 1619,
daarna namens de hertog van Brabant.
In 1622 wordt het college onder het bewind van ‘Z.K. Majesteit van
Spanje als hertog van Brabant’ aangesteld, maar daar werd nadrukkelijk bij gezegd dat dat wel volgens de oude gewoontes ging.
Pas halverwege de jaren 1630 komt er weer een wijziging. De Raad
van Brabant stuurt vanuit Brussel een expresbrief naar de wethouders van Oirschot d.d. 23 december 1634 met de volgende inhoud :
" Lieve en beminde personen. Het is van oudsher gebruik in Oirschot
dat in onze naam op Nieuwjaarsavond het bestuur wordt veranderd
en wij hebben begrepen dat de schout die namens ons optreedt,
heden afwezig is en daarom geven wij hierbij namens deze schout
opdracht tot nader order, om de schepenen in functie te laten zoals
voorheen.”
Het Oirschotse bestuur werd vervolgens bevolen om als gevolg van
de conjunctuur en de slechte tijden het bestuur niet te vervangen,
maar de oude schepenen in functie te laten.
De zittende magistraten tekenen weliswaar protest aan tegen wat
zij noemen het tornen aan hun privilege inzake de benoemingen en
maken bezwaar tegen de continuering van het ambt, maar gaan
desondanks, waarschijnlijk knarsetandend, akkoord. En inderdaad
blijven de schepenen die in 1634 benoemd zijn tot aan het einde
van de besproken periode, 1640, in functie.
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Na de annexatie door Frankrijk in 1795 werden de schepenbanken
definitief opgeheven.
Hanneke van den Bogaart-Vugts

Literatuur: Jan Franken (red.) Schepenbanken in de Kempen. GeelRoosendaal 2015.
Voor dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de regesten
van Jan Toirkens. Zijn aanvullingen bij b.v. namen heb ik aldus
overgenomen: (……JT)
RAO 1533/329
RAO 1585
RAO 1617-los002

P.S.
Een vele bladzijden tellende lijst van alle schepenen tot 1640 ligt
voor geïnteresseerden in erfgoedcentrum De Ravenpoort. Deze lijst
kan ook interessant zijn voor genealogisch onderzoek; omdat veel
schepenen na drie jaar werden herbenoemd en dit een aantal cycli
na elkaar, zijn veranderingen in de schrijfwijze van hun naam duidelijk te zien. Zo werd b.v. Henrick Maes van de Snepscheut in een
ander jaar Henrick Thomassen genoemd. Wilt u deze gegevens digitaal, dan kunt u die opvragen via hbogaartvugts@zonnet.nl
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STRATEN: EVACUATIE, RAZZIA EN BEVRIJDING (1)
Het is al meer dan 30 jaar geleden dat ik bij verscheidene bewoners
en vroegere bewoners van het gehucht Straten aan huis ben geweest met de vraag of ze mij over hun belevenissen aan het einde
van de laatste wereldoorlog wilden vertellen. En terwijl zij herinneringen ophaalden, noteerde ik. Ondertussen zijn bijna alle vertellers, bij wie ik toen geweest ben, overleden. Verschillende van hun
herinneringen heb ik al wel eens gebruikt in mijn artikelen en ook
de schrijvers van het boek ‘Een dorp in de oorlog’ hebben er gebruik van gemaakt. Maar misschien is het toch interessant – nu we
dit jaar extra terugblikken naar de oorlog en de bevrijding – om tot
slot een algemeen overzicht te geven van die laatste anderhalve
maand van de oorlog in het gehucht Straten, ofwel Wijk D.
Het gehucht Straten bestaat, vanaf de Hei in het zuiden, uit een
langgerekt gebied naar het noorden tot aan de Schutskuil bij de
Oude Grintweg. In die tijd werd dit gebied nog - op enkele gezinnen na – bewoond door boeren op hun boerderijen. Zelfs de caféhouders of klompenmakers van het gehucht waren ‘part-timeboer’. Tot 1944 toe waren de oorlogsjaren in Straten vrij rustig verlopen. Wel waren er regels ingevoerd voor de boeren in verband
met de voedselvoorziening, die natuurlijk wel eens ontdoken zullen
zijn.
De kinderen van het gehucht gingen, na de eerste oorlogsdagen,
weer gewoon naar school. Wel werd door de Duitse overheden in
1941 voor de hoogste klas de Duitse taal als leervak verplicht gesteld. Maar de onderwijzers maakten er zich van af, door hun leerlingen enkele Duitse woorden en enkele korte versjes te leren. Ook
werd in 1943 de plaats van meester Willem Hobbelen tijdelijk ingenomen door Piet van de Sanden, omdat die laatste in de gevarenzone zat wat betreft de Arbeitseinsatz en dus zoveel mogelijk uit
het zicht van de Duitsers moest blijven. In Straten lukte dat beter
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dan aan de jongensschool in het dorp, waar eigenlijk zijn standplaats was. In de winter van ‘43/’44 was de school even gesloten
wegens gebrek aan brandstof. Maar al met al viel het, wat oorlogsactiviteiten betreft, wel mee in Straten. Verschillende bewoners
van Straten – vooral die van achteraf - hadden al wel één of meer
onderduikers in huis, die daar redelijk vrij en veilig waren. Ze hoefden zich niet constant te verstoppen, maar konden zelfs regelmatig
meehelpen op de boerderij. Alleen als er Duitsers in de buurt waren, moesten ze zich gedeisd houden.
Nee; het begon er pas te spannen in de zomer van 1944. Al vroeg in
die zomer werd de school in beslag genomen, leeggehaald en er
werden Duitsers ingekwartierd. Ook werd er op verschillende
plaatsen oorlogsmateriaal gestald. Zo rond 8 september werd het
Wilhelminakanaal de nieuwe Duitse verdedigingslinie en half september werd de Stratense Miekoeksebrug opgeblazen.
En toen brak 17 september 1944 aan, zoals bekend de dag van de
luchtlandingen van geallieerde troepen rond Son en Best. Hierbij
hadden de meeste Stratense bewoners, kijkend over de Moleneindse en Aarlese akkers en over de Kasterense weilanden, een
riant uitzicht op het schouwspel. Opwinding alom, natuurlijk. “De
bevrijding naderde”, zo dacht men.
De volgende dagen bleef het druk in de lucht door activiteiten van
de geallieerden. Verscheidene parachutisten en zweefvliegtuigen
echter raakten uit de koers en kwamen ergens anders terecht dan
gepland. Zo kwam er een geallieerd zweefvliegtuig vol munitie terecht op het Moleneind, dat door de Duitsers, na geplunderd te
zijn, opgeblazen werd, waardoor de boerderij van Hannes v.d. Heyden (Hannes van Gert Tuntjes) afbrandde. Gelukkig raakte niemand
van de familie gewond. Al daags na de eerste luchtlandingen kwamen er Bestse vluchtelingen de kant van Straten op, weg van het
oorlogsfront. Veel van die vluchtelingen vonden tijdelijk onderdak
bij boeren in Straten, zoals in de Keutelstraat (nu Pallande), op de
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Liempdse Dijk en verder op het Laageind (nu omgeving Lopensestraat). Anderen trokken verder, richting Boxtel. Later kwam er nog
een tweede golf van Bestsenaren op de vlucht.
Al op 19 september maakten de vrouw en zoon van P. van Kollenburg uit de Bollen bij het melken in de wei contact met een afgedwaalde Amerikaanse soldaat. Ze namen hem mee naar hun huis
en nadat hij weer een beetje bekomen was, werd hij door een pater Montfortaan opgehaald, die hem meenam naar zijn klooster op
de Montfortlaan, waar verder voor hem gezorgd is.
Ook op die dag kwam er in de Munnik (toen nog Oirschots grondgebied ) een Amerikaans zweefvliegtuig terecht. Misschien was de
man, die een dochter van Janus Snelders (van de Hut op de
Liempdse Dijk) bij het koeien hoeden in een vreemde taal aansprak,
wel de piloot van dat vliegtuig, maar dat is niet duidelijk. Hij werd
opgevangen bij haar familie thuis. Er werd contact gelegd met iemand van het verzet en die zorgde dat de piloot tenslotte – diep
verstopt onderin een kar met stro - door een buurman naar de Paters Montfortanen vervoerd werd.
Van vier bemanningsleden van een zweefvliegtuig uit de Munnik is
het wel bekend dat ze tenslotte bij de familie Van de Moosdijk in
Heerebeek terecht zijn gekomen. Deze vier hebben een hele tijd
verborgen gezeten in de (echte) Mortelen. Ze zijn een tijd lang van
voedsel voorzien door Fried van Esch die in de buurt van de Mortelen - bij ons op het Laageind - geëvacueerd was.
Na 17 september kwamen er dus duidelijk meer oorlogsbewegingen in Straten De Duitsers begonnen de kern van Straten en omgeving vooral als opvanggebied van militairen en oorlogsmateriaal
achter het front te gebruiken. Verschillende bewoners kregen al
gauw inkwartiering van Duitse soldaten. En toen het eind September enkele geallieerde militairen gelukt was op het Moleneind het
kanaal over te steken, is er zelfs al een heftige confrontatie ge________________________________________________________________21

weest tussen Geallieerden en Duitsers, waarbij aan geallieerde zijde in ieder geval een dode gevallen is.

Evacuatie
Nadat op 2 oktober 1944 de kerk in brand geschoten was, werd
daags erna van hogerhand voor een groot gebied van Oirschot bevel gegeven te evacueren. Slechts gezinnen met zieken of ouderen
die moeilijk vervoerd konden worden, mochten geheel of gedeeltelijk blijven. Onder dat evacuatiebevel viel ook het Moleneind, de
Bestseweg en de kern van Straten. Alleen molenaar van Kessel met
zijn gezin mocht blijven, omdat hij wegens de voedselvoorziening
graan moest blijven malen, zoals hij aanvoerde. De nachten bracht
het gezin dikwijls door op het klooster van de Paters Montfortanen,
dat een soort opvangcentrum werd. Omdat de kerk niet meer gebruikt kon worden, werd er op verschillende plaatsen in Oirschot,
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zoals al eerder bij de Montfortanen, voor de bewoners de H. Mis
opgedragen. Zo ook bij J. van Kroonenburg op het Snepseind
(Liempdse dijk). Volgens mijn getuige stond er bij die laatste zelfs
een biechtstoel om mensen gelegenheid te geven te biechten.
Een tijdje later volgde een tweede evacuatie. Nu van het Snepseind
en een gedeelte van het Laageind tot aan de café-boerderij de Papketel toe. Daarmee raakten ook de eerder geëvacueerden, die op
het Snepseind hun toevlucht hadden gevonden, weer op drift.
Slechts de bewoners van zeven huizen van het achterste deel van
het Laageind (Lopensestraat) en verder enkele boerderijen op Heerebeek vielen buiten dat besluit. Gevolg: veel evacués op die adressen. Daaronder vooral Bestse en Oirschotse middenstanders, die
natuurlijk zo dicht mogelijk in de buurt van hun
zaak wilden blijven.
Voor een boer was evacueren natuurlijk ingrijpender dan voor de
meeste mensen. Behalve
zijn huis, huisraad en
kostwinning moest hij
ook zijn levende have
achterlaten en dat was
het moeilijkste.
Hoe verliep zo’n evacuatie?
Het rundvee liep gelukkig
nog in de wei of men kon
het buiten doen. Maar
de andere dieren, zoals
kippen, kalveren, varkens en andere huisdie________________________________________________________________23

ren, liet men, voorzien van wat voer en drinken, zoveel mogelijk
vrij, zodat ze hopelijk verder zelf hun kostje bij elkaar konden
scharrelen. Hun paard namen ze meestal mee en anders liet men
het, zo mogelijk, uit het zicht van de Duitsers lopen. Het paard
werd voor de kar gespannen, die volgeladen werd met huisraad.
Verder alles waar wielen onder zat, zoals fietsen, kruiwagens en
zelfs een kinderwagen werd vol huisraad gepakt en meegenomen.
Daarbij soms zelfs babytextiel, omdat sommige moeders in verwachting waren en niemand wist waar die evacuatie op uit zou
draaien. Ook namen veel boeren zelfs een paar koeien mee. Dan
had men in ieder geval melk. Sommige waardevolle voorwerpen die niet meegenomen konden worden - werden verstopt. En dan
op weg.
Waar naar toe?????
Zeker was: weg van het oorlogsfront. Naar het noorden of het
noordwesten. Sommigen hadden geluk bij familie terecht te kunnen. Anderen vertrokken op goed geluk richting Balsvoort, Campina
en verder. Of naar Lennisheuvel, Boxtel, (waar het al gauw vol zat)
en verder naar Esch, Haaren enz. In het gehucht Luissel in Boxtel
staat een kapel, waar op een muurschildering die brand van de
Oirschotse kerktoren en de daaropvolgende evacuatie is afgebeeld.
Hoe woonden de mensen op hun evacuatieadres?
Laten we daarvoor bijvoorbeeld naar de buurt van mijn jeugd - het
Laageind – gaan. En dan met name naar de hoek van de tegenwoordige Lopensestraat/Termeidensteeg, waar drie boerderijen
dicht bij elkaar staan, toen bewoond respectievelijk door ons gezin,
door familie Driek van Hout en de familie Spanjers. Op elk van die
boerderijen waren al onderduikers, toen de eerste groep evacués
uit Best aankwam. Na 2 oktober waren daar vooral Oirschotse middenstanders bijgekomen. Volgens getuigen moeten die drie huizen
samen wel bevolkt zijn geweest door zo’n 150 personen. Alleen al
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onze boerderij werd bevolkt door zo’n 67 personen, ons eigen gezin meegeteld.
Een van die Oirschotse middenstanders had in het begin van de
oorlog al afspraken met mijn ouders gemaakt, dat hij in tijd van
nood met zijn gezin bij ons mocht komen.
Waar en hoe hebben al die evacués daar met z’n allen op een kluitje achter op het Laageind gehuisd en hun tijd doorgebracht?
Behalve in het woongedeelte, huisde men ook op de stal, die gelukkig nog leeg was, in de schuur, in een leeg kippenhok of varkenshok, in het bakhuis enz. Misschien denkt u dat er honger geleden werd met zo’n groot aantal mensen. Maar dat viel mee. Er zal
beslist gebrek zijn geweest aan sommige artikelen. Maar de melk
van de koeien kon niet geleverd worden op de melkfabriek, dus
gebruikte men die zelf. Er waren kippen, dus eieren. Bijna iedere
boerderij was toentertijd nog voorzien van een bakoven en wij
hadden bakker Piet den Ouden onder de evacués. Zodoende kon er
gebakken worden. Ook bij de buren bakte hij brood. Om te bakken,
moest eerst wel het koren gedorst en gemalen worden, wat anders
pas in de winter gebeurde. Ook waren er slagers onder de evacués
bij die drie boerderijen. Zij slachtten vee dat soms, geraakt door
granaatscherven, dood in de wei lag. Een kruidenier kon op een
andere manier zijn bijdrage leveren. Daarbij was er volop rijp fruit
in de buurt. De aardappels zaten nog in de grond, maar handen
genoeg om die uit te steken en te rapen. De vrouwen zorgden
vooral voor het huishoudelijk gedeelte van het werk, zoals eten
koken, poetsen, de was enz.
En de kinderen ?……..Die speelden. Misschien wel oorlogje. Speelkameraadjes genoeg.
Verschillende evacués gingen soms even naar huis om te kijken hoe
thuis de zaak er bij stond. Natuurlijk is het er zo niet overal aan
toegegaan. Sommige evacués die in Haaren en Esch terecht zijn
gekomen, hebben het slechter getroffen, omdat het daar zo druk
werd dat men in de rij moest staan om aan eten te komen
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Nog even terug naar het verlaten Straten, waar ondertussen de
Duitsers met hun oorlogsmateriaal in getrokken waren. Verschillende huizen waren door Duitse soldaten in gebruik genomen. Om
maar eens enkelen te noemen: het huis van Van Gerven op de
Bestseweg werd al gauw als noodhospitaal ingericht. Ook het cafégedeelte van de boerderij van de familie Bullens bij ‘het Antoniuskapelleke’ was al meteen als opvang voor gewonde soldaten ingericht. Zelfs toen de familie er nog inwoonde. Op een morgen waren
daar drie doden, die begraven werden bij de kapel. Later zijn ze
weer opgegraven. En in het huis van Doy de Wert (nu Straten 16)
had zich tijdelijk een Duitse arts gevestigd. De familie Der Kinderen
op het Snepseind kreeg ook inwoning van de Duitse legerstaf, toen
ze er zelf nog woonden.
Dat werd dus de militaire staf erin; en zij vervolgens eruit. Bij J. van
Kroonenburg op de Liempdsedijk, waar eerder verschillende studenten van de Montfortanen ondergedoken zaten en regelmatig
door een pater de Mis gelezen werd, kwamen vanaf toen ook Duitsers van de militaire en medische staf te zitten. Rond veel van die
huizen werden schuilkelders gebouwd. Ook de gewone Duitse soldaten maakten gebruik van de leegstaande huizen. En al die Duitsers moesten natuurlijk eten. Daarvoor werden op grote schaal de
achtergebleven voorraden aangesproken en zelfs vee geslacht.
Clari van Esch-van Hout

Met dank aan al de vertellers.
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“ORSKOT OP-IN”
EEN STUKJE LEVENSVERHAAL VAN ROOSENDAAL NAAR OIRSCHOT
(1943 – 1953) (1)
“Orskot Op-in” is mijn levensverhaal van de tijd dat ik vanuit Roosendaal, uit West-Brabant, verhuisde naar Oost-Brabant, naar Oirschot. Geboren in Roosendaal in 1936, verhuisde ik in 1943, als
jongste van het gezin Wijn, naar Oirschot. Het is dan al een paar
jaar oorlog als Roosendaal wordt getroffen door oorlogsgeweld. Ik
heb op straat al eerder voor gevaar moeten schuilen in een portiek
of tegen een gevel. Roosendaal is wel vaker getroffen door een
bombardement en dan speciaal het spoorwegemplacement. Een
spoorverbinding met België. Wij woonden in de Vugthstraat, vrij
dicht bij het station. Het spoorwegemplacement moest het weer
ontgelden. Dit keer wordt ons huis dermate getroffen, dat we de
woning moeten verlaten. Gelukkig geen gewonden.

Het huis de Weijers
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Toevallig heeft ons gezin de mogelijkheid om naar Oirschot te kunnen verhuizen naar landgoed ’s-Heerenvijvers. De sleutels van dat
landgoed worden door mijn grootouders in Eindhoven bewaard. De
verhuiswagen met de spullen komt onder leiding van broer Jan in
Oirschot aan, terwijl de familie via Eindhoven reist. Het transport
en de familie treffen elkaar op ’s-Heerenvijvers. Het is stil in Oirschot en nu nog stiller op de hei, onze bestemming.
Het is in de zomermaanden van 1943. Als stadsjongetje kom ik in
een totaal andere leefomgeving. De ongeveer 74 ha bos en weide
zullen mijn grote tuin worden en wel tot 1950, maar dat weet ik
dan nog niet. Ik zal een echte heikneuter worden. Onbekend is het
dan nog dat een zeer woelige tijd snel nadert. Na enige tijd zal ik
het gedreun van het naderend oorlogsgeweld wel horen. Een jaar
later pas zal D-day in Frankrijk plaatsvinden, nu 75 jaar geleden.
Het is nog stil op ’s-Heerenvijvers, maar hoe lang nog?
Rondom ons strekken ‘de Weijers’ zich uit, met vooral dennen en
gemengd bos om ons heen. Het centrum van het landgoed wordt
gevormd door twee rechthoekig gegraven eilanden die met een
brug met elkaar zijn verbonden; van buiten af centraal toegankelijk
eveneens via een bruggetje. Het tweede eiland is beplant met dennenhout. Op beide eilanden liggen wandelpaden. Het eerste eiland
is bebouwd met een woonhuis en een tweede gebouw waarin
slaapkamers met was- en toiletgelegenheid, fruitopslag en een
houtopslagruimte voor het winterstookhout. In de oorlogsjaren
was er geen elektriciteit, wateraansluiting en gas. Verlichting werd
verkregen door een butagasinstallatie, water moest elke avond
worden opgepompt en ook voor koken werd butagas gebruikt of de
houtkachel. Voor meer licht waren petroleumlampen de beste oplossing.
Naast de centrale bebouwing behoren twee boerderijen tot het
landgoed. De ene is bewoond door Jan van Rijen (ofwel Jan ‘de
Mats’) met zijn vrouw Hanneke en hond Bruno.
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De tweede boerderij is
bewoond
door
boer
Faasen, met drie kinderen.
Boer Faasen is vooral
aardbeienteler. Wat verder
in het gebied staat nog een
kleine kapel met luidklok.
Om het hele gebied staan
grenspalen met de vlakken
rood, wit en blauw. De
luiken voor de boerderijen
hebben dezelfde kleuren.
Architect van al dit schoons
is de heer Jan Beks. Omdat
de rechthoekige eilanden
omringd zijn door bevaarbaar water, ligt er in de
gracht een roeiboot met
de naam Marie-Louise.
Ik woon hier al snel naar mijn zin. Langzaam dring ik wat verder
door in de bossen en hei en leer ik de boeren beter kennen. Het is
1943-1944 en het wereldnieuws staat nog ver van mij af.
Als jong menneke en verstoken van enige electrische nieuwsbron
zijn het vooral de dingen die ik zelf heb ervaren, die mij herinneringen geven.
Naar gelang de strijd van de dag van D-day (06-06-1944) naderbij
komt, worden de verre geluiden van de strijdende partijen steeds
luider. In Oirschot en omstreken bestaat nog weinig oorlogsgeweld,
maar wel wordt de vredige stilte meer dan eens onderbroken door
een overvliegende V-1. Spannend was het dan om te horen of de
straalmotor bleef door pruttelen of ermee ging stoppen. Als er aan
het horten en pruttelen een eind kwam, kon je wachten op een
explosie.
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Meerdere V-1’s zijn gevallen, ook in Oirschot, hoewel ze als doel
hadden Engeland te bestoken. Ik herinner me nog goed dat ik bij
een dergelijk geluid onder een stevige eikenhouten tafel kroop om
te schuilen.
Bekend was in die tijd, dat Oostelbeers een schijnvliegveld had.
Enige gebouwen en een start- en landingsbaan waarop men kon
laten taxiën met een nagebouwd toestel, om zo de geallieerden te
misleiden. Of de misleiding een succes was, is mij niet bekend.
Waar destijds de ‘Staatsbossen’ waren, het gebied richting ‘Witte
Bergen’ en de Beerzen, viel ooit een Engelse bommenwerper. Ik
heb nog geruime tijd een stukje plexiglas van de cockpit gehad. Je
kon het niet echt branden, maar stinken deed het wel. Of men tegenwoordig het woord plexiglas nog kent en gebruikt bij een cockpit van vliegtuigen weet ik niet.
In de regio van de Vijvers was het toen eigenlijk altijd rustig. De
blaffende hond, Bruno, van Jan de Mats, het loeien van een paar
koeien tegen melktijd en de zang van Kee Raaymakers, die met
haar kruiwagen goedgemutst de koeien ging melken: dat was het
wel. Behalve dan die keer dat een kolonne Duitse vrachtwagens ‘sHeerenvijvers kwamen binnenrijden. De meeste vrachtwagens
worden geparkeerd langs de oevers van de eilandengracht. Ze
worden ook enigszins ingegraven en staan onder de beschutting
van de grote eiken. Op een dag krijgen we Duits bezoek. Kennelijk
is men nieuwsgierig naar wie en hoe men op de eilanden woont.
Extra belangstelling wordt getoond voor een luchtpijpje bovengronds. Dit is slechts de ontluchting van de onderliggende nortonput van de toilet. Na enige dagen vertrekken de vrachtwagens
weer. Nooit hebben we geweten wat de lading is geweest.
In die tijd eisten de Duitsers nog geen fietsen op. Later werd dat
anders. Zo is mijn vader zijn fiets kwijtgeraakt.
Toen wij al een poos op de Weijers woonden, fietste mijn vader
eens naar ’t dorp en werd hij halverwege tegengehouden door
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Drieka Snelders. Zij vertelde hem dat in het dorp fietsen werden
opgeëist en dat hij maar beter te voet verder kon gaan. Zijn fiets
kon hij bij haar stallen. Toen mijn vader uit het dorp terugkwam
gelopen en zijn fiets wilde ophalen was de fiets verdwenen … Opgeëist, vertelde ze hem.
Inmiddels zijn mijn vader en broers al flink bezig met het graven
voor een schuilkelder net buiten het woonhuis. Oorlogsangst bereikt ons. Het wordt een stevige kelder tussen de eikenwortels en
met een stevig stammenplafond. We passen er met de hele familie
in. Zouden we er veilig in kunnen schuilen? Het is zomer 1944. Jan
van Rijen, onze naaste boer, komt waarschuwen dat we binnen een
bepaalde tijd moeten evacueren. Snel worden maatregelen genomen, spullen gepakt en ons vertrekplan in gang gezet. Mijn ouders
zijn van plan richting Den Bosch te vertrekken en te vragen of we
bij een oom zo lang mogen verblijven. Om vanuit ‘s-Heerenvijvers
richting Den Bosch te vertrekken, moeten we in noordelijke richting. Over de ‘hoge brug’ kunnen we niet meer. Deze is opgeblazen.
We trekken dus over de Heuvelse ophaalbrug. Deze is door de
Duitsers iets omhoog gezet, zodat we iets moeten tillen om over te
steken. We trekken door het dorp de Oude Grintweg in.
Wij lopen richting ‘de Bocht’. Op enig moment worden we ingehaald door twee meisjes. Het zijn Dientje en Leentje van de Ven die
aan de Oude Grintweg in een boerderij wonen. Ze zeggen: “Ons
vadder zee da gullie wel bij ons meugt komme.” Deze uitnodiging
wordt door mijn ouders zeer gewaardeerd. En vóór het avond is,
heeft de familie zich reeds in het zuivere stro in de stal geïnstalleerd. Wij verblijven daar enige tijd en wij niet alleen. Nog een Oirschotse familie, waarvan ik de naam vergeten ben. In die periode
maken we spannende tijden mee. Zo beleven we op afstand dat
’s-Heerenvijvers wordt gebombardeerd.
Waren wij daar thuis geweest en nog niet op evacuatie, dan hadden wij het er niet levend afgebracht.
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Wij zouden zeer waarschijnlijk de schuilkelder zijn ingevlucht met
een noodlottig gevolg. De kelder
bleek stevig genoeg, maar pal voor de
ingang was een bom gevallen en geexplodeerd.
De luchtdruk en scherven zouden
voor ons fataal zijn geweest. Achteraf
is het ons wel duidelijk geworden
waarom de Weijers doel werd van
het bombardement. Die Duitse kolonne met oorlogsvracht, die schuil
had gevonden in de bossen, zal waarschijnlijk via de ‘ondergrondse’ getipt
zijn in Engeland.
Familie Wijn op de Weijers

Vanuit Groot Brittannië zal een reactie gekomen zijn met als gevolg
deze aanval. Gelukkig voor ons, waren wij al vertrokken. De Duitsers ook….
Omdat de bommen geen brandbommen waren, maar splinterbommen, zijn honderden bomen als luciferhoutjes geknapt. De
gebouwen liepen ook schade op, maar er ontstond geen brand.
Wel is de boerderij van Raaijmakers totaal afgebrand. Toen we na
weken terug kwamen bleken er nog twee blindgangers te liggen.
Eén bom was neergekomen op de oever van de gracht en die ligt
daar nog.
Een andere op het tweede eiland tussen de dennenbomen. Nadat
wij hebben laten controleren hoe gevaarlijk dit voor de toekomst
zou kunnen zijn, bleek dat beide bommen in de vochtige ondergrond te ver te waren weggezakt om nog gevaar op te leveren. Beide bommen liggen er dus nog.
32________________________________________________________________

Van origine hadden we ook butagasverlichting in de woonruimte.
Na de bomaanval was de verlichting niet meer bruikbaar.
Granaatscherven hadden de muren doorboord en dus ook de leidingen, zodat bij gebruik het hele huis naar gas rook.
Op afstand kennen we de schade op de Weijers dus niet. Ook kunnen we niet gaan kijken. Het blijft angstig gissen. Bij boer van de
Ven verblijven we op relatief veilige afstand van de dorpskern. Daar
voltrekt zich een andere ramp. We zijn getuige van de brand van
Oirschots Parochiekerk. De toren is in de brand geschoten omdat
men dacht dat de Duitsers er een uitzichtpunt hadden. Dit blijkt
niet te zijn geweest. De droge eikenhouten dakconstructie is een
laaiend vuur.
In deze tijd komen de gevechten steeds dichter bij. Ik herinner me
de schoten van de strijd in Best. Denk aan het gebied waar Joe
Mann sneuvelde. Menig geallieerde zag ik als Duitse gevangene
over de Oude Grintweg afvoeren. Naast de boerderij van Van de
Ven sloeg een granaat in. Talloos waren de tweemotorige Dakota’s
die hun zweeftoestellen richting Nijmegen sleepten. Het was de tijd
van ‘Market Garden’. Het werd mijn ouders te onveilig en we trokken verder richting Moergestel. Onderweg moesten we nog een
nacht bivakkeren in een boerderijschuur. Wij waren daar met andere vluchters. Waarschijnlijk vertrouwde de boer ons niet: hij
sloot de deur af. Toen de nacht verstoord werd door granaatinslagen, wilden we allen naar buiten, maar konden er niet uit. Nadat
we het nodige geweld hadden gemaakt werden we bevrijd.
Dit was wat anders dan de hartelijkheid die we ondervonden bij
boer Van de Ven aan de Oude Grintweg. Dat was een soort gezellige tijd. Kinderen speelden of knutselden wat met elkaar. Ik leerde
wat van het boerenbedrijf kennen, zoals castreren en wat is loopsheid en drachtig zijn. En dan de kinderen zoals Theo, zo oud als ik,
en verder Leentje, Dientje, Emmerance, Gerard, Everhard, Janus en
dan ben ik nog niet compleet. Jarenlang heb ik contact gehouden,
tot zelfs in deze tijd nog. In Moergestel bezoeken we een klooster,
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waar een nicht van mijn moeder woont. Zij helpt ons aan een onderdakadres in Oisterwijk. Hoe lang wij in die boerderij hebben
verbleven weet ik niet meer. Wel was het weer een spannende tijd.
De Duitsers werden steeds meer naar het noorden gedreven en
trokken steeds dichter achter ons aan. Zo werd een tweetal Duitse
tanks in de schuur van de boer gestald. De rupsbandafdrukken van
de tanks werden met zorg weggepoetst: zo konden de afdrukken
de tanks niet aan overvliegende vliegtuigen verraden. De Duitse
militairen hadden een manier bedacht om zich te amuseren of zich
van voedsel te voorzien. Zoals op veel plekken in Oisterwijk lagen
een paar vennen in de nabijheid. Ze gooiden handgranaten in het
water met als resultaat: dode vissen die boven kwamen drijven.
Even met een bootje ophalen en gebakken vis kon worden gegeten.
Op een gegeven moment trokken de tanks weg en rust keerde snel
terug, maar lang duurde dat niet. Het bevrijdingsleger was snel in
opmars en eindeloos was het geratel over de verkeerswegen. De
tijd van Market Garden. Oirschot is dan nog niet bevrijd, Eindhoven
wel. Toen wij in oktober op de Weijers terugkwamen, troffen we
een splinterbos aan en een woning met scherfgaten. De boerderij
van familie Raaijmakers was afgebrand en zij konden onderdak vinden in de grote kippenkooi van Jan van Rijen. Langzaam ontstaat
weer een soort geregeld leven. Oirschot viert zijn bevrijdingsfeest
op Heuvel en Dun. Duitsland is nog steeds niet verslagen en brengt
nog het geheime wapen, de V2, in de strijd. Dit wapen gaat als een
raket de lucht in en zorgt in Londen nog voor paniek.
In mei 1945 wordt in Wageningen de wapenstilstand getekend. In
februari wordt prinses Christina geboren, die in die tijd nog Prinses
Marijke wordt genoemd. In april loop ik door een val een schedelbasisfactuur op. Onder zorg van dokter Scholman moet ik tot en
met augustus plat blijven liggen ter genezing. Ik moet opnieuw leren lopen en in september mag ik met vakantie naar Scheveningen.
Frits Wijn
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HOF VAN SOLMS
Onlangs zocht ik op internet naar plaatsen waar iets over het Hof
van Solms in Oirschot te vinden was. Dat zijn er nogal wat! Dit
charmante ‘stadspaleisje’ in de Koestraat maakt nog steeds indruk.
Het is gebouwd in opdracht van de Oirschotse chirurgijn (dokter)
Arnold Fey. Deze was in zijn tijd nationaal en internationaal bekend, onder meer vanwege door hem uitgevoerde operaties bij
vrouwen met borstkanker. Fey zelf heeft nooit in het Hof gewoond.
Toen dit klaar was, of bijna klaar, viel onder meer een Franse legermacht de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen, in het
‘rampjaar’ 1672. Fey vertrok toen naar Kleef. Waarom hij dit deed
is een raadsel. Hij had immers van de Franse koning, de ‘zonnekoning’ Lodewijk XIV, niets te vrezen: hij had ooit Lodewijks moeder,
Anna van Oostenrijk, behandeld wegens borstkanker. De koning
was hierover zeer tevreden en beloonde Fey rijkelijk. Arnold Fey is
nooit meer naar Oirschot teruggekeerd. In 1679 overleed hij en
werd hij begraven in Kranenburg, een heerlijkheid bij Kleef waarvan
hij heer geworden was. Zijn grafsteen is in 1945, na de inname van
Kranenburg door geallieerde troepen, door Oirschottenaren simpelweg op een vrachtwagen geladen en naar Oirschot vervoerd.
Hier is hij nu nog te zien in de omgang achter het hoofdaltaar van
de Sint-Petrusbasiliek.
Door de benaming ‘Hof van Solms’ is wel aangenomen, dat Amalia
van Solms, de echtgenote van stadhouder Frederik Hendrik, het
pand aan Fey geschonken zou hebben, als beloning voor een succesvolle medische behandeling. Maar hiervoor is in de historische
bronnen geen aanwijzing gevonden, laat staan een bewijs. De Oirschotse historicus Judocus Lijten, die gewoon was zaken waarover
hij schreef grondig uit te zoeken, beperkte zich wat betreft de benaming ‘Hof van Solms’ tot de opmerking, dat deze naam in 1741
nog niet was ingeburgerd. Het is overigens op zichzelf wel intrigerend hoe deze benaming in Oirschot is terecht gekomen. Dit raadsel is nog steeds niet opgelost.
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Lijten noemt de achtereenvolgende eigenaren en bewoners van
het Hof. Aanvankelijk waren dat allemaal naaste familieleden van
Arnold Fey: eerst zijn zuster Maria Fey, weduwe van de chirurgijn
Johan van Wamel, daarna hun zoon, de arts Arnoldus van Wamel.
Na diens dood kwam het Hof door erfenis aan een zoon van Arnoldus’ zuster Allegonda, namelijk Johan de Hee.
Van sommige latere eigenaren en bewoners van het Hof van Solms
weten we niet veel meer dan hun naam. Echter over één van hen,
Cornelis van Gennep, kapitein ter zee, weten we wat meer. Hij
woonde in Sint-Michielsgestel, en kocht het Hof in 1768. Later ging
hij er ook wonen. Hij was wat we nu noemen een BN-er, een bekende Nederlander. In het boek ‘De levens van gedenkwaardige
mannen en vrouwen uit de achttiende eeuw, gevolgd naar het
Hoogduitsch van Samuel Baur, met eenige oorspronkelijke Hollandsche levens vermeerderd, 1e deel’ (Amsterdam, bij J. Allart, 1808)
staat een interessant verslag van een zeeman over een ‘reize naar
de Middellandsche Zee gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785’.
Deze zeeman was toen ‘dienende als eerste Luitenant aan boord
van ’s Lands schip Prins Willem onder bevel van kapitein Cornelis
van Gennip’ (Haarlem, bij F. Bohn). In dit boek wordt bijvoorbeeld
Marseille beschreven alsof een ontdekkingsreiziger op een nog geheel onbekende stad was gestuit. Over het schip Prins Willem lezen
we elders dat het een ‘linieschip’ (oorlogsschip) was met 64 ‘kanons’. In de ‘Staat en Inventaris van de vaste en roerende goederen’ van Van Gennep, opgemaakt meteen na zijn dood in 1791,
wordt deze ‘Schout bij nagt ter zee’ genoemd.
Het is buitengewoon interessant in de inventaris te lezen wat zo
iemand allemaal in huis had, van ‘een Eike Ledikant met groen behangsel en daarin een matras’, tot ‘een flesje met portugeesche
snuyf’, maar ook welke boeken hij bezat. In het 14e ‘capittel’ van de
inventaris worden ruim honderd boekwerken genoemd.
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Voorop staat ‘Een bijbel’. De meeste boeken hebben te maken met
zeevaart en marine, maar er zijn ook een “Ordonnantie en regelement voor de dienstbooden van ’s Bosch’ bij, verschillende boeken
in de Franse taal, en uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis
maar één roman, namelijk de ‘Historie van den Heer Willem Levend, geschreven door E. Bekker, wed. Wolff’.
Dit lijvige werk, een coproductie van Betje Wolff en Aagje Deken,
verscheen in de jaren 1784 en 1785 en telt maar liefst acht delen.

In de 19de eeuw heeft het Hof van Solms nog verschillende andere
eigenaren gehad. De kostschoolhouder en onderwijzer in goeden
doen Johan Söhngen, de tweede van die naam, kocht het in 1829,
maar deed er niets anders mee dan het binnen één jaar (1829) voor
hetzelfde bedrag weer te verkopen, en wel aan Guillielmus van
Baar, fabrikant van ‘bontjes’.
Met ‘bontjes’ zijn bedoeld stukken vacht van warm behaarde dieren, bijvoorbeeld vossen, geschikt gemaakt om door dames om
hals en schouders gedragen te worden. Leden van de familie Van
Baar bezaten en bewoonden het Hof van Solms, totdat het in 1904
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verkocht werd aan de zusters Franciscanessen, die in de Koestraat
al langer hun moederhuis, hun bestuur en enkele scholen hadden,
en deels nóg hebben.
De Franciscanessen gebruikten het Hof als tehuis voor hun zieke en
hulpbehoevende medezusters, maar deden het later weer van de
hand.
Mijn zwager Jan Rogier, in de jaren 1960 streekarchivaris en lid van
de gemeentelijke monumentencommissie van Oirschot, vertelde
mij met afschuw, dat de zusters alle sier-stucwerk van open haarden en plafonds hadden laten verwijderen.
Tot voor kort was het Hof in gebruik voor feesten en partijen. Op
het ogenblik worden er appartementen in gebouwd.
Marcel van der Heijden

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van artikelen van de medievist J. Lijten in het tijdschrift Campinia. Leden van de genoemde
familie De Hee zijn begraven in de Sint-Jan in Den Bosch (zie het
boek van J. van Oudheusden en H. Tummers (red.) over de grafzerken van de Sint-Jan, 4 delen, ’s-Hertogenbosch 2010
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

