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Corona en andere besmettelijke ziekten
Waarschijnlijk zullen de meeste lezers de termen corona, mondkapje, anderhalve meter enz. nooit meer vergeten. Ze hebben de zaken waar het mee te maken had, zelf - en soms zelfs van dichtbij meegemaakt, dikwijls gehoord, beelden gezien, erover gelezen, erover gesproken enz. Kortom; het heeft ons leven een hele tijd beheerst. Maar denk nu niet dat dit de enige pandemie of enige besmettelijke ziekte was in de historie van ons land of ons dorp. Door
televisie, radio, kranten en dergelijke zijn we wel meer op de hoogte
gekomen…. en gehouden van de omvang, dan bij andere gevallen in
het verleden.

Denk maar eens even aan de jaren 1956/1957. De jaren die de
meeste lezers van ons nog bewust meegemaakt hebben. De jaren
van de A-Griep. In 1956 begonnen in China (Azië) - vandaar de naam
Aziatische Griep - en in september/oktober 1957 het hoogtepunt bereikt in ons land. De meeste lezers hebben die grieptijd - zoals gezegd
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- zelf nog meegemaakt. Ik ook als tiener en leerling in het onderwijs.
Juist in september 1957 begonnen aan een nieuwe schoolopleiding,
Dit op het internaat in de Koestraat, waar dag en nacht veel jeugd bij
elkaar en met elkaar leefde. Nog zonder televisie, zonder radio of
kranten en…. achter de muren. Dus slecht op de hoogte van wat er
in de buitenwereld gebeurde. Het begon voor ons, leerlingen, vroeg
in september met enkele griepgevallen, maar al snel werden de klassen steeds minder bevolkt en de slaapzalen overdag voller. Tot het
niet meer te doen was voor de ziekenverzorgsters en het lesgeven
voor minder leerlingen ook nutteloos was. Zodoende werden eind
september de koffers gepakt, zowel voor de zieke als de gezonde
leerlingen en ging iedereen weer op huis aan. Of dat van bovenaf,
vanuit Den Haag verordend was, weet ik niet. In ieder geval vonden
de leerlingen het helemaal niet erg en zeker niet een Oirschotse tiener. Immers in die tijd kwam Oirschot kermis er aan. Zo’n twee weken extra vakantie! Of er veel slachtoffers gevallen zijn, zal de
meeste leerlingen wel ontgaan zijn. In ieder geval minder dan in de
vorige wijdverspreide griep in het begin van de eeuw.
Inderdaad, onze oudere generatie had zoiets al eens meer meegemaakt in 1918, maar dan veel erger.
1918, bekend als het jaar van de Spaanse Griep.
Die naam is niet te danken aan het feit dat de griep in Spanje begon,
maar aan het feit dat er daar voor het eerst door journalisten ruchtbaarheid aan gegeven is. Daarna greep de ziekte razendsnel om zich
heen. Het was de tijd van de eerst wereldoorlog, die al vier jaar
duurde. Half europa was in beweging door groepen militaire verplaatsingen en vluchtelingen op drift. Ons land was niet in oorlog,
maar wel gemobiliseerd. Dus ook hier troepenbewegingen van militairen, die in kampen en soms bij particulieren samen huisden. Bovendien vluchtelingen uit België, die op verschillende plaatsen ondergebracht werden. Daarbij kwamen, als gevolg van de oorlog, nog
de voedseltekorten die de mensen verzwakt hadden. Daardoor verspreidde de ziekte zich gemakkelijk. Er was in die tijd ook geen vaccin
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tegen de griep en de juiste maatregelen konden niet genomen worden, omdat men in onzekerheid verkeerde omtrent het ontstaan van
de ziekte. Wel werd er al sporadisch gebruik gemaakt van mondkapjes, maar bij verkeerd gebruik kon men er juist een besmetting mee
oplopen. Er is in die tijd in Oirschot wel een onderzoek gehouden
naar de kwaliteit van het drinkwater.
Resultaat:
Water stoomzuivelfabriek: onbruikbaar.
Stoelenfabriek Meyers:
wel bruikbaar.
Molen Princee:
ijzerig.
Gemeenteputten:
bruikbaar.
Mogelijk heeft die Spaanse griep 17 tot 100 miljoen levens gekost.
In ons dorp zijn er totaal 52 mannen en 44 vrouwen aan de Spaanse
griep overleden.
Voor ons land viel het hoogtepunt - pardon: dieptepunt - van de
griep in november 1918. In Oirschot stierven er in die maand alleen
al 29 personen, onder wie ook mijn grootvader, van moederskant:
Gijsberteus Vogels. Ter vergelijking: andere jaren overleden er in die
herfstmaand gemiddeld 7 personen.
Mijn moeder vertelde aan ons, hoe haar zieke vader vanuit de tegenwoordige Schansstraat - waar het gezin woonde - in een zgn.
draagstoel over de Oude Kerkepad, naar het gasthuis (nu St. Joris) is
vervoerd, waar hij is overleden.
De Pokken
We maken een grote sprong terug in de tijd, naar eind 18de , maar
vooral de 19de eeuw. De tijd dat de mensen nog meer honkvast waren, dus minder gelegenheid boden dat een besmettelijke ziekte zich
verspreidde, maar daarentegen ook de tijd van minder medische
kennis om de ziekte te voorkomen, om goede maateregelen te nemen en om te genezen.
We beperken ons nu tot Oirschot. In deze eeuw duiken er in de Oirschotse archieven regelmatig berichten op van een besmettelijke
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ziekte, waarvan we de naam tegenwoordig nog wel kennen: die we
zelf niet meer meegemaakt hebben, omdat wij er tegen ingeënt zijn:
de pokken.
Dat was een uiterst besmettelijke, levensbedreigende ziekte, die de
mens eeuwen lang geteisterd heeft. In de 18de en 19de eeuw zijn er
daardoor veel slachtoffers gevallen. Veel dodelijke slachtoffers,
maar ook resulteerde het dikwijls in blindheid. Vooral voor kinderen
was die ziekte in die tijd de belangrijkste doodsoorzaak. Vandaar dat
het ook wel de kinderziekte genoemd werd.
De pokken waren besmettelijk via de luchtwegen. De eerste uiterlijke tekenen waren pokkenpuistjes in het gezicht. Na een paar dagen veranderden die in blaasjes. Als men de ziekte overleefde, verdwenen die puistjes na verloop van tijd weer, maar de littekens bleven. Het woord pokdalig geeft die toestand aan. Je was dus getekend
voor het leven.

Koepok-inenting bewijs (Rijksmuseum Boerhave)

In 1799 vond de eerste pokkenvaccinatie plaats, maar die was nog
niet plicht. Wel volgde al gauw het advies om kinderen te laten vaccineren. In de hooimaand (juli) van 1809 werd de armenmeesters
aangeraden om geen bedeling meer te geven aan ouders, wier
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kinderen de kinderziekte nog niet gehad hadden en die weigerden
ze te laten vaccineren.
In 1823 besloot Nederland de zgn. koepokinenting zelfs verplicht te
stellen voor kinderen. Later ook voor mensen in sommige beroepen,
zoals in het onderwijs. Bij een sollicitatie in het onderwijs moest de
sollicitant een bewijs tonen, dat hij was ingeënt tegen de pokken:
het zgn. pokkenbriefje.
In 1975 zijn de inentingen tegen pokken afgeschaft, omdat men de
ziekte onder controle had.
Wat voor ons - 75-plussers - gebleven is, zijn de vage littekens op
onze linkerarm, als bewijs van onze pokkeninenting.
Cholera
We blijven nog even in de 19de eeuw, want in een gemeenteraadsvergadering van 14-9-1892 wordt met algemene stemmen, (behalve
de stem van Somers) besloten om in verband met de heersende cholera, geen mallemolens, tenten of kramen aan vreemdelingen behorende, op de markt toe te laten. Het raadslid Somers motiveerde zijn
stem: ” Hij wenste dat ter wille van de jeugd alleen de mallemolen
toegelaten werd”. De marktmeester zal in verband met dit besluit
schadeloos gesteld worden.
In de volgende raadsvergadering op 15-10-1892 wordt met algemene stemmen besloten om B. en W. te machtigen in verband met
de heersende cholera ook de aanstaande markt te verbieden, als die
ziekte zich meer in de nabijheid mocht uitbreiden en de aanvoer en
het ter verkoop uitstallen van vlees, vis, onrijpe vruchten, lompen en
gedragen kleding te verbieden.
(Ter verduidelijking: cholera is een acute besmettelijke darmziekte.
De voornaamste verschijnselen zijn hevige diaree en heftig braken)
We zetten weer de volgende grote stap terug in het verleden. Nu
naar het Oirschot van de 18de eeuw. En let eens op de verschijnselen
van de volgende ziekte. Lijken ze niet op die van 1892?
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De Rode Loop.
Terug dus naar Oirschot 1746, toen er in ons land een besmettelijke
ziekte heerste, genaamd de Rode Loop, genoemd naar een Belgische
rivier met die naam, die ontspringt in Oud-Turnhout. Het was een
ziekte die gepaard ging met een ontsteking van de dikke darm en die
pijn, koorts, lozing van bloed en slijm met de ontlasting, en diarree
te weeg bracht. Kortom dysentrie. In die tijd was dat dikwijls nog een
dodelijke ziekte. In de loop van 1746 neemt de Rode Loop steeds toe
en men besluit in Oirschot een zekere dokter Roeijkens te consulteren. Maar de dokter verklaart dat het in principe niet zo’n ‘quaade
Loop’ is. Hij twijfelt er dan ook niet aan dat, ‘..als de mensen zijn orders en raad opvolgden ze met Gods hulp spoedig zouden genezen’.
Naar zijn mening sterven de mensen aan het slechte voedsel. Hij
biedt aan om gratis naar de zieke armen te gaan, hen nauwkeurig te
examineren en hen orders en richtlijnen te geven. Als er tenminste
iemand is die de geneesmiddelen zal maken, die de dokter opgeeft.
En zo iemand is er in Oirschot.
Echter, na een maand blijkt dat de ziekte zich nog steeds verspreidt.
President van Doorn, voorzitter van de schepenen (dorpsbestuur),
heeft informatie ontvangen over wat de oorzaak is. Namelijk het gebruik van onrijpe vruchten en ander slecht voedsel, zoals de zgn,
‘buyskoolen’(?) of witte waterachtige ‘koolen’. Die zijn zeer ongezond in deze tijd. Daarom komt er een verbod van verkoop van deze
kool op de markt. Bij overtreding volgt verbeurdverklaring van deze
kool, maar ook van alle andere producten uit de kraam van de overtreder.
Waarschijnlijk hebben deze maatregelen wel iets geholpen, maar
een jaar later begint de ‘Rode Loop’ zich weer te openbaren. Nu
wordt chirurgijn Wijnekers erop uitgestuurd om naar huizen van patiënten te gaan en onderzoek te doen en verslag uit te brengen aan
het dorpsbestuur.
Na dat verslag volgt er een publicatie voor alle inwoners:
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Publicatie:
“Tot haar leedwezen is geconstateerd dat in Oirschot in verschillende gehuchten de Rode Loop geopenbaard is en dat het te beklagen is, dat dit door verschillende bewoners verborgen is gehouden.
Zodoende zijn zij niet alleen de oorzaak van hun eigen dood, maar
ook dat die kwaal uitbrak bij anderen, waar zij contact mee hadden.
Daarom is na rijp beraad door het dorpsbestuur besloten de inwoners van Oirschot te waarschuwen:
1. Dat degene die daarmee bezocht en besmet raken, dit meteen
bekend maken aan bewoners en regenten.
2. Dat zulke mensen niet buiten hun huizen gaan voor dat zij volkomen genezen zijn. Ook niet naar de kerk gaan. Anders een boete
van f. 12,- Die boete zal verdeeld worden onder de aanbrenger
(wiens naam verzwegen wordt) en de heren officieren. Ouders
moeten daarbij instaan voor hun kinderen en bazen voor hun
meiden en knechten.
3. Ongehoorzamen zullen beroofd worden van alle hulp en assistentie zoals levensmiddelen en medicijnen. Degene die voldoen
aan deze publicatie zullen aan alle medicijnen en levensmiddelen
geholpen worden.”
Tot zover de publicatie. Later blijkt dat tijdens die ziekte in Oirschot
hele huishoudens uitgestorven zijn.
Dulle koortsen
Amper twee jaar later begint zich weer een andere kwaadaardige
ziekte te verspreiden. Het is een soort Dulle Koorts(?) die in huizen
niemand overslaat en het meest voorkomt bij arme mensen. Na de
vorige ziekte is men natuurlijk bang dat het hele dorp nu weer aangestoken wordt. Dus wordt in het dorpsbestuur besloten dat dokter
Roeikens direct, of zo gauw mogelijk, de patiënten moet onderzoeken en verslag uit moet brengen. Met dat verslag moet iemand
naar Den Bosch om advies te vragen. Dat gebeurt en het gevolg is
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dat er meteen een dokter naar Oirschot gestuurd wordt ter inspectie
en hulp.
Vijf maanden later breidt de ziekte zich nog steeds uit. Hele huishoudens worden aangestoken. In één maand sterven er in Oirschot
meer mensen dan anders in een heel jaar. Er wordt weer een andere
dokter naar Oirschot gestuurd om te helpen. Dit niet alleen door medicijnen maar ook door het nodige goede voedsel.
En ten langen leste met goed effect. Wel zijn veel inwoners door alle
moeilijkheden in de schulden geraakt. Ook de gemeente heeft veel
schulden moeten maken. Men mag naar waarheid zeggen: ‘datter
geen eene plaats in de Meijerije soveel heeft geleeden dan Oirschot’,
zo staat er in de archieven.
En wat staat er op 16-9-1759 weer in de Oirschotse archieven genoteerd: “De zgn. Rode Loop weer in Oirschot geconstateerd. Drie of
vier personen overleden, voor men het aan de weet kwam.”
Gelukkig weet men nu hoe men de ziekte aan moet pakken.
Nog één keer in deze eeuw - in 1782 - duikt die rode loop weer op.
Er zijn dan meer dan 300 mensen aan gestorven.
En daar eindigen we dan mee. Genoeg ellende in één artikel. De lezer
zal ondertussen wel ontdekt hebben dat de coronabesmetting van
deze tijd niet zo uniek is en dat sommige maatregelen ook niet voor
de eerste keer genomen zijn.
Een goede gezondheid toe gewenst!
Clari van Esch - van Hout

Inf. Resolutieboeken Oirschot
Gemeenteverslagen Oirschot.
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‘De Brabantse ziel’ deel 2
Inleiding van de redactie: In het vorige nummer van Van den Herd
trof u deel 1 van dit artikel aan dat zich vooral concentreerde op de
sporen van Leuven in Rome. In deel 2 wordt ingegaan op de sporen
van Oirschot in Rome.
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Dat geldt ook voor de tweede persoon die ik hier wil voorstellen en
die Gravius hoogstwaarschijnlijk in Rome heeft ontmoet en gekend.
Daarvoor richten we de blik op de tweede centrumplaats in Brabant: Oirschot. Op dit punt aangekomen schiet het gemoed van
Schrijver dezes even vol.
Voor zijn geestesoog ziet hij de kapel van den Heiligen Eik, de Meierijsebaan die als een soort Via Appia (maar dan zonder klassieke
ruïnes en pijnbomen) naar vreemde oorden voert, het centro storico
met vroeg-16de-eeuws stad-huis, laat-gotische Sint-Pietersbasiliek,
het romaanse Boterkerkje (jawel, zo heet het, als u nu uw lachen niet
kunt inhouden, is elke toelichting toch niet aan u besteed), het Hof
van Solms, Huize de Groenberg, Huize Blijendaal, de kleine straatjes,
zijn Latijnse school en Hedingen, want - Schrijver dezes wil het u niet
verhelen - hij is niet enkel titelvoerend rector van de Latijnse school
(foto hierboven), maar ook landheer van maar liefst 1,2 ha voorouderlijk bos (foto hieronder).
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Daar in Oirschot werd rond 1530 waarschijnlijk in huize Den Engel
aan de Nieuwstraat (nummer 5) Christiaan van der Ameijden geboren. Zijn grafsteen is te vinden in de hoek tegen de binnenkant
van de voorgevel die het verst verwijderd is van de normaal voor
het publiek geopende ingang:
D

O

M

CHRISTIANO AMEIDEN ORSCHOTANO BRABANTINO
OB SVMMAM VITAE PROBITATEM ET MVSICAE PERITIAM
PIO IIII. ET SVCCESSORIBVS PONT. MAX. CARO AC OB
MORVM SVAVITATEM ET BENEFACIENDI STVDIVM
OMNIBVS AMABILI QVI DE HOC HOSPITALI IN VITA
SEMPER BENE MERERI STVDVIT ET MORIENS SVA
HAEREDITATE DVMMODO IN HOC ALTARI PRO IVVANDA
PEREGRINORVM PIETATE QVOTIDIE PRIMA MISSA ET
ANNIVERSARIVM QVOTANNIS CELEBRETVR EIDEM
PRAECLARE SVBVENIT OBIIT DIE XX. NOVEMBRIS
ANNO M.DC.V.
ADMINISTRATORES HVIVS HOSPITALIS CONFRATRI BENEM. PP.
'Voor Christiaan van der Ameijden uit Oirschot in Brabant, die paus
Pius IV en zijn opvolgers dierbaar was vanwege zijn morele degelijkheid en zijn bekwaamheid in de muziek en die door allen geliefd
werd vanwege zijn aangename manieren en zijn ijver om goed te
doen, die bij leven altijd trachtte verdienstelijk te zijn voor dit hospitaal en bij zijn dood nog door zijn erfenis, op voorwaarde dat op
dit altaar voor het welzijn van de pelgrims elke dag de eerste mis
zou worden opgedragen en dat zijn jaargetijde zou worden gevierd.
Hij stierf op 20 november 1605. De beheerders van dit hospitaal
maakten dit monument voor hun collega vanwege zijn verdiensten.'
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De eerste sporen van Christiaans activiteit bestaan uit het madrigaal Quel dolce suon (op tekst van Pietro Bembo) dat in 1563 in
een in Rome gedrukte bundel met voornamelijk werk van Orlandus
Lassus (uit Mons) gedrukt werd, en uit zijn opname in de Sixtijnse
kapel, de zangkapel van de paus zelf, in september 1563.

Bij dat laatste was iets bijzonders aan de hand en dat verklaart ook
de expliciete vermelding van paus Pius IV in het grafschrift: het was
net beslist dat kandidaat-zangers voortaan een soort examen
zouden moeten afleggen en dat een aanbevelingsschrijven van een
of andere kardinaal niet meer volstond voor toelating en opname
(kwaliteit van de kandidaat in plaats van politieke benoeming dus...),
maar Christiaan stond daar op de stoep met een eigenhandig
________________________________________________________________15

schrijven dat van wel zeer hoog afkomstig was, zodat de zangers
beslisten eerst aan de paus te vragen of het inderdaad zijn wens was
dat Christiaan lid van de kapel zou worden.
Pius zei: ‘ja’ en Christiaan werd twee dagen na zijn verzoek opgenomen in de kapel. Of het schrijven in kwestie van de paus zelf afkomstig was of toch van iemand anders, is een onuitgemaakte zaak.
Hoe Christiaan eventueel aan pauselijke bescherming kwam, is een
van de grootste mysteriën van de geschiedenis. Of eigenlijk: Christiaan kwam uit Oirschot, dat volstond uiteraard...
In 1565 hield een kardinaalscommissie met o.m. Carolus Borromeüs
(de latere heilige) een streng onderzoek naar de muzikale en morele
kwaliteiten van de zangers in de Sixtijnse kapel. De gevolgen waren
dramatisch: 13 zangers vlogen eruit en stonden op straat. Onder hen
ook Christiaan. Niet omdat hij moreel niet deugde, maar zijn stem
was aan de zwakke kant.
Maar nu herhaalde zich het mysterie: vier dagen later stond Christiaan weer op de stoep met een verklaring van, jawel, paus Pius IV, of
Christiaan toch alsjeblieft weer lid van de Sixtijnse kapel mocht
worden. Als enige van de ontslagen zangers keerde Christiaan terug
in de Sixtijnse kapel.
Talent is talent en Oirschot is Oirschot, zegt Schrijver dezes dan. Uiteraard zonder de minste zweem van chauvinisme. Dat spreekt. Deze
kwaal die o.m. met name de inwoners van zekere stad aan de
Schelde kwelt, tergt en benevelt, is Oirschot ten enen male vreemd.
In de daaropvolgende jaren zou Christiaan een vaste waarde blijken
in de Sixtijnse kapel, waar hij ettelijke bestuursfuncties waarnam.
Ook in de broederschap van S. Maria dell'Anima was hij meermalen
als provisor (= hoofd) actief. Uiteindelijk was hij in 1593 de directe
collega van de beroemde(re) Giovan-Pierluigi da Palestrina als
16________________________________________________________________

mastro di cappella (Palestrina vervulde die functie in de Cappella
Giulia, het zangkoor van de Sint-Pieter).
Christiaan componeerde ook, al is er slechts weinig bewaard
gebleven: buiten het al genoemde madrigaal alleen een mis en een
Magnificat. Alles bij elkaar ruim 45 minuten muziek, goed voor een
kleine cd.
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Op 20 november 1605 (precies 414 jaar voor Schrijver dezes de
Ovidius-tentoonstelling in Leuven opende) overleed Christiaan in
zijn huis aan de Via dei Condotti. Jawel, als de gemeente Oirschot
dat huis geërfd had, hoefde ze nooit naar de financiën te kijken!
Maar het huis kwam aan Christiaans neef, de boven al vermelde Theodorus van der Ameijden: zoals vaak hebben belangrijke Meierijse
families een tak in Den Bosch en een tak elders.
In het opschrift zelf valt vooral op dat de nadruk ligt op de vermelding van de voorwaarde van de erfenis. Dat is waarschijnlijk mede
de reden geweest waarom Christiaan een grafmonument kreeg. Het
spreekt vanzelf dat deze aanduiding volstrekt on-klassiek is. Van
Christiaan zelf wordt wel iets gezegd, maar het zwaartepunt lijkt elders te liggen.
De tekst is in mooie letters gekapt, maar van een centrering is geen
sprake, laat staan van een verband tussen zinsconstructie en regelverdeling. Een replica werd enkele jaren geleden aangebracht in
de Oirschotse Sint-Pieterbasiliek (foto hierboven). U kunt die daar in
de zomermaanden, als de kerk voor toeristisch bezoek geopend is,
zien.
Geleerdheid en kunst, de hemelse sferen: de Brabantse ziel.
Of zoals de bekendste Oirschotse Latijnse dichter over de S. Maria
dell'Anima zei (met ook een toespeling op het graf van de Leuvense
paus Adrianus VI in de kerk):
Romae uin' animam leuiter flantem borealem?
Has aedes intra: spiritus intus adest!
Inuenies olim quod nostri afferre solebant
Artifices, sonat hic Musa Brabanta lyra.
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Hic, Adriane, tibi deiecta labore quies sit;
Irrequieto sic sit mihi laeta domus.

Gravure van het grafmonument voor
paus Adrianus VI in de S. Maria dell'Anima.
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'In Rome zoekt u de zacht waaiende ziel van het noorden?
Treed dan in dit huis: binnen woont die geest!
U zult er vinden wat onze kunstenaars hier brachten
Ooit, hier zingt de Muze uit het Brabantse land.
Hier, Adrianus, zij voor u rust na uw teleurstellend zwoegen;
En ook een welkom thuis voor mijn onrustige ziel.’

Michiel Verweij
(alias Michael Pratensis Oirschotanus)
NB. Dit artikel verscheen eerder als Nieuwsbrief van de vereniging S.P.Q.R. als
aflevering 17 van de reeks Avonturen met opschriften.
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Verslag van de rondrit van de werkgroep Kleinood 2021
Tijdens zijn welkomstwoord zegt voorzitter van de werkgroep, Wim
van den Biggelaar, dat er in 2020 geen Kleinood was wegens Corona
en dat de tocht dit jaar niet op 1 augustus kon doorgaan wegens verwachte regen. Vandaar dat de rondrit 2021 plaatsvindt op zaterdag
7 augustus.

Hij bedankt de gastvrouw en -heer, Josée en Frits Speetjens, bij wie
we weer bij elkaar konden komen.
Hij bedankt voorts Arthur voor het verzorgen en verzenden van de
uitnodigingen en Han voor het maken van kaarten die we later op de
dag in het boterkerkje te zien kregen. Ook het bestuur van het boterkerkje wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de kerk
aan het einde van de fietstocht.
Vervolgens onthult de voorzitter het thema van deze middag: “Het
gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal, ten noorden van de
Eindhovensedijk en ten westen van Kriekampen.” In dit toekomstig
woongebied worden nu plannen ontwikkeld, waarin o.a. de structuur van dat gebied wordt bepaald. Daarbij merkt de voorzitter nog
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op dat de Bestseweg en de Eindhovensedijk reeds vermeld staan op
de (alleroudste) kaarten van Oirschot.
De werkgroep wordt opgesplitst in vier groepjes. Per vier deelnemers is er een kaartje beschikbaar voor aantekeningen.
Behalve het genoemde woongebied is er vandaag ook ‘bijvangst’: interessante erfgoedzaken die niet direct bij de opzet van de dag horen.
1. Er staat een “toren” op kadaster kaart uit 1965 tot 1971 (maar
deze kaart bevat informatie van eerdere jaren). Wat is dat ?
2. De Stratense molen staat ook op de oude kadaster kaarten: ook
die plaats zal worden bezocht.
3. De nabij de Stratense windmolen gelegen Molenstraat zal ook
worden bezocht. Deze straat liep door tot aan de Eindhovensedijk.
4. Ook gaan we opzoek naar het Paterskuiltje en vertellen elkaar de
daarbij behorende verhalen.
Toekomstig woongebied: een gebied vol historie
Omstreeks 14.00 uur vertrekt het gezelschap per fiets via de nieuwe
fietsbrug naar de Eindhovensedijk, naar de vroegere Molenstraat.
Deze prachtige beukenlaan loop vanaf de Eindhovensedijk via de
vroegere Stratense molen naar Straten. De beukenlaan ligt rechts
van de Eindhovensedijk, tegenover de Loopgraaf voor de Vrede.
Aan deze beukenlaan is zeer lange tijd geen onderhoud gepleegd.
Heel jammer. Deze laan zou prima deel uit kunnen maken van de
Groene Corridor en zou zeer wel passen bij het motto “monument
in het groen”. Ook de enorme houtkap nabij de A58 wordt in ogenschouw genomen. Er zijn ook beuken van de beukenlaan omgezaagd: de stammen liggen klaar voor transport. Nogmaals: de oude
naam van deze zandweg is Molenstraat. De huidige Molenstraat
leidde naar de Kerkhofse Molen, die in de buurt van de afrit van de
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A58 naar Tilburg stond (de naam Slingerbos is pas ontstaan toen de
Molenstraat doorkliefd werd door het kanaal). Deze voormalige Molenstraat leidde naar de Stratense Molen, die gestaan heeft net ten
zuiden van het kanaal en iets ten oosten van de Miekoeksebrug.
Daarna gaan we terug naar de Eindhovensedijk en rijden verder naar
het noorden, naar een punt vlak voor het motorcrossterrein links
van de Einhovendedijk en aan het begin van de helling van het viaduct. Daar steekt het verlengde van Kriekampen de Eindhovensedijk
over, dat is aan beide zijde van de Eindhovense dijk nog goed te zien.
Noordelijk van het Wilhelminakanaal heet deze straat Heersdijk.
Verder naar het noorden, tussen huisnummer 29 en 31 is rechts een
zandweg zichtbaar waar we doorheen fietsen. Links en rechts van
dezelfde zandweg staan flinke mooie bomen. Deze zandweg steekt
het Wilhelminakanaal over en heet dan Schoonoord en komt links
van Huize “Schoonoord” uit op de Bestseweg.
Andere Ontdekkingen: de bijvangsten, maar ook nog een stukje
van het thema
Nu fietst de groep verder naar een voor velen onbekend stuk geschiedenis, bij de zuidwestpunt van de zwaaikom in het kanaal. Daar
stond ooit een toren. De betonnen fundering is daar goed zichtbaar.
Wellicht is dit een uitkijktoren geweest uit de tijd van de koude oorlog (half jaren 1950 - half jaren 1960). Er zijn meerdere van deze torens gebouwd in Nederland. Zouden er foto’s van zijn van deze Oirschotse versie?
We fietsen verder richting Bloemendaal. Eerst nog even terug naar
het thema van de dag. Ten noorden van de Eindhovensedijk was
daar ooit een viersprong, nu is er nog een driesprong met naar het
zuiden de Oerlesedijk en naar het noorden Bloemendaal. De meer
naar het westen lopende straat is niet meer aanwezig. Deze kwam
vanuit wat we nu noemen De Stad en liep naar de Eindhovensedijk
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langs boerderij Eikenhorst die toen aan de overkant (zuidzijde) van
de Eindhovensedijk stond. Dit was een rustplaats voor de voerman
en zijn paard en vanaf deze boerderij gingen ze op weg naar de volgende stop op weg naar Eindhoven: de Mispelhoef. Boerderij Eikenhorst is in de Tweede Wereldoorlog, op 21 september 1944, verwoest. Het bijbehorende bakhuis is nog steeds onderdeel van het
huidige witte huis.
Eikenhorst werd na de oorlog de naam van een compleet nieuwe
boerderij, nu aan deze zijde van de Eindhovensedijk.
Nu naar de Stratense molen en het Paterskuiltje, zo genoemd omdat
daar de paters in opleiding van het Montfortanenklooster Groot Bijsterveld zwommen. Gefietst wordt nu nog steeds zuidelijk van het
Wilhelminakanaal naar de eerder genoemde vroegere Molenstraat,
nu ten noorden van de A58: bijna tegen de snelweg aan ligt het Paterskuiltje.
De omwalling van het zwembad is door het gesloten poortje te zien.
Ook staat er een monument, we denken gemaakt van brokken beton
afkomstig van de bunkers nabij de legerplaats. We fietsen even terug
en gaan via de volgende weg naar de ander kant van dit erfgoedpareltje, naar de andere zijde (oostzijde) van het ‘zwembad’. Daar is
een voetbalveld dat ook nu nog gebruikt wordt. We blijven netjes
voor de poort kijken. Dit was dus “sportcomplex” van de paters
Montfortanen; later vond hier de eerste bedrijfsvoetbalcompetitie
plaats, aldus Toon Schilders.
Hierna fietst de kleinoodgroep naar het Boterkerkje, waar de gemaakte kaarten te zien zullen zijn.
Daaruit blijkt dat het Wilhelminakanaal en de A58 geweldige inbreuk
hebben gemaakt in de oude structuur van Oirschot. Of zou schade
hier een beter woord zijn? Vervolgens gaan de groepen hun bevinding formuleren.
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Conclusies t.a.v. het toekomstig woongebied
De gezamenlijke conclusie voor het nieuwe woongebied is:
∗ De nog bestaande straten, inclusief de zandwegen, zeker behouden, zodat de historische (straten)structuur die nu nog in het
landschap herkenbaar is, behouden blijft.
∗ De aanwezige bomen naast deze straten zeker ook behouden.
∗ De straat die noordelijk boven de huidige boerderij Eikenhorst
loopt, weer herstellen tot aan het kanaal.
∗ Goed onderzoek (laten doen) naar de toponiemen zodat de
juiste straatnamen in ere kunnen worden hersteld.
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Betreffende de bijvangst…
A. De uitkijktoren.
Er moet nader onderzoek gedaan
worden naar deze toren, want er zijn
veel vragen:
- Zijn er nog foto’s
- Wie kan zich de toren herinneren?
- Wie kan zich herinneren wat de
functie was?
Als blijkt dat hier inderdaad een
Koude Oorlog toren gestaan heeft,
zal deze plek zeker passen in het Militair erfgoed van Oirschot.
Zo heeft de toren er uit gezien

B. De Stratense molen.

De molen zoals die later aan de Bestseweg stond; met onderdelen van de oude molen
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De plaats waar deze molen oorspronkelijk gestaan heeft, ligt tegen
het nieuw te ontwikkelen gebied met zonnepanelen aan. Omdat
precies op die plek het terrein door zonnepanelen wordt omsloten,
zou hier zeker iets passends te ontwikkelen zijn over oude en nieuwe
energie, zodat deze plaats waar ooit de Stratense windmolen stond
voor de geschiedenis zichtbaar behouden blijft.
C. De mooie beukenlaan nabij de Eindhovensedijk.
De prachtige beukenlaan dient het nodige onderhoud krijgen. We
vragen de gemeente om te onderzoeken hoe deze kan worden aangehaakt bij de beleving van de Groene Coridor.

D. Het Paters Kuiltje
zo genoemd omdat daar de paters in opleiding van het Montfortanenklooster Groot Bijsterveld zwommen.
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Afgesproken is dat er een brief zal worden ontworpen die naar het
bestuur gaan.
Het bestuur zal worden gevraagd met deze brieven in te stemmen
en ze te versturen naar B&W.
Op de middag waren aanwezig:
Arthur de Vries, Han Smits, Paul Stoffels, Frits Speetjens, Martien
Schoenmakers, Cees van Rijen, Toon van Uden, Frans van Haren,
Frans Stikkelbroek, Frans Adriaanse, Wim van den Biggelaar en als
gast Toon Schilders.
Oirschot augustus 2021
Wim van den Biggelaar
Arthur de Vries
Han Smits
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De eigenaren van verkochte deel van de Oirschotse
grondcijnzen deel 2
Inleiding van redactie
In het archief van de graaf van Ursel in het Rijksarchief van Brussel
werd een cijnsboek uit Oirschot uit 1526 aangetroffen. Deze cijnzen
werden in het begin van de veertiende eeuw door Wouter, halfheer
van Oirschot, deels verkocht aan Willem van den Bossche. In het artikel worden de opeenvolgende eigenaren van het verkochte deel
behandeld. Dit is deel 2 van het artikel.
Jonker Koenraad Ulrich Hoen van Hoensbroeck wordt vanaf 1624 als
‘heer van Geul’ in de Oirschotse
schepenprotocollen genoemd als
cijnsheer.1 Op 31 juli 1643 en 22
oktober 1644 stuurde jonker
Koenraad Ulrich, Heer van Geul
en stadhouder en voogd van het
land van Valkenburg, verzoekschriften aan de Raad van Staten.
Hij verklaart dat hij in Oirschot
het een vierde deel van de doofhoutschat bezit, dat zijn vrouw
van haar grootmoeder verkregen
had en waarvan de andere drie
vierde delen worden ontvangen
Het wapen van de familie van
door de rentmeester der domeiHoensbroek
nen van ‘s-Hertogenbosch. Na de
val van ’s-Hertogenbosch in 1629 raakte hij dat bezit kwijt. De helft
werd voortaan gebeurd door de rentmeester van de Staat der
Verenigde Nederlanden en de andere helft door de vijand. Ook bezat
1

RHCE, Toegang 10217, schepenbank Oirschot en Best, inv. nr. 150A, fol. 130 d.d. 1624
april 10; idem, inv. nr. 164A, fol. 233, d.d. 17 juni 1639.
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hij in Oirschot de tol van de jaarmarkten en een cijns van 27 oude
groten en 4 ½ hoenderen. Ook daarvan zegt hij dat hij ‘met gewelt
uijt sijne possessie is gestooten’.2 Het ensemble van cijnzen, tienden,
houtschat en tol in Oirschot wordt al in 1341 vermeld in het testament van Willem van den Bossche.3 Jonker Koenraad Ulrich Hoen
van Hoensbroeck bleef tot aan zijn dood op 12 april 1652 eigenaar
van de Oirschotse cijnzen.4
Graaf Wouter Frans van Hoensbroeck-Geul
Dat de Oirschotse cijnzen na de dood van Jonker Koenraad Ulrich
Hoen van Hoensbroeck in handen kwamen van zijn zoon Wouter
Frans van Hoensbroeck-Geul lezen we op een notitie op een los inlegvel in een van de cijnsboeken in het archief van de heerlijkheid
Oirschot: heer Wouter Franchois van Hoensbroek uyt syne chynsen
tot Oirschot, vervallende op St. Huybrechtsdagh.5
Wouter Frans van Hoensbroeck-Geul werd geboren in 1616. Hij werd
graaf van Hoensbroeck-Geul, heer van Geul, Bunde, Ulestraten, Cadier, Groten-Brogel en Erpicom, en stadhouder van de lenen en
voogd van het land van Valkenburg. In 1655 trouwde hij te Overbach
(Rijnland) met barones Maria Sybilla van Flans. Maria overleed in december 1670. Wouter Frans was kolonel en werd door Filips IV van
Spanje in 1660 in de gravenstand verheven. Hij overleed in 1675 in
Geul.6
Vanaf 1647 lag Wouter Frans overhoop met het dorpsbestuur van
Oirschot over de tienden. Die tienden waren altijd vrijgesteld geweest van ‘schattingen en imposten’ op basis van een speciaal
2

BHIC, Toegang 178, Archief van de Raad van Staten, inv. nr. 91, fol. 293v d.d. 1644
oktober 22; idem, inv. nr. 94, fol. 378 d.d. 1643 juli 31.
3
De Bruijn, Cnodingen en Dicbieringen, 24.
4 Zie ook: ARAB, ARK, rekening van 1647-1648: Heer Coenraert Ulrich, Baron van
Housbroeck, heere van Geul, eertijds heer Gaspar Schets, bevoorens heer Jan van Elderen.
5 BHIC, Toegang 300, inv. nr. 5, cijnsboek 1671-1702.
6
Van de Venne, ‘De Genealogie’, kolom 299-306.
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privilege ter oorsaecke dat de eijgenaers van de voors(creven) tienden ten Bosch hadden gefundeert het clooster der Rijcke Clairen. Dat
klooster was gesticht door Willem van den Bossche.7 Wouter Frans
klaagde dat hij ten onrechte te hoog werd aangeslagen voor de belastingen.8
Graaf Philip Willem Koenraad van Hoensbroeck-Geul
We mogen aannemen dat graaf Philip Willem Koenraad van Hoensbroeck-Geul de Oirschotse cijnzen in 1675 van zijn vader erfde. Zijn
dochters Bernadette Hendrietta en Isabelle Charlotte worden immers op 18 april 1719 genoemd in een schuldbekentenis opgemaakt
door de Oirschotse notaris Heribert van Audenhoven.9
Philip Willem Koenraad van Hoensbroeck-Geul was graaf van Hoensbroeck-Geul, heer van Geul, Bunde, Ulestraten, Erpicom, Groten
Brogel en Aldenrath, en voogd en stadhouder van de lenen van het
Land van Valkenburg. Hij werd in april 1657 te Brussel geboren en
overleed op 27 september 1716 onverwacht in Maastricht.
Hij werd begraven te Geul. Hij trouwde in 1690 met Anna Bernardina
van Limburg Stirum.10

7

De Bruijn, Cnodingen en Dicbieringen, 17-18.
BHIC, Toegang 178, Raad van Staten, inv. nr. 189, nr. 28, fol. 125v d.d. 1647 maart 6;
idem, inv. nr. 189, nr. 70, fol. 302v d.d. 1647 juni 17; idem, inv. nr. 203, nr. 213, fol. 188v
d.d. 1662 mei 12; idem, inv. nr. 204, nr. 385, fol. nr. 588 d.d. 1663 november 15; idem, inv.
nr. 205, nr. 44, fol. 62v d.d. 1663, februari 12; idem, inv. nr. 209, nr. 51. Fol. 913v d.d.
1666 juli 29; idem, inv. nr. 218, nr. 145. fol. 218 d.d. 1674, juli 16.
9 RHCE, Toegang 15219, Notaris Heribert van Audenhoven, nr. 328 d.d. 1719 april 18.
10
Van de Venne, ‘De Genealogie’, kolom 299-306.
8
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Martyn Christiaen Sweerts de Landas
In het archief van de heerlijkheid
Oirschot bevindt zich een cijnsboek
dat loopt van 1671 tot en met 1702
met de aanhef: dezen chijnsboek
hoort toe de heere grave van Geul
...11 Het daarop aansluitende cijnsboek schrijft: desen zijnsboeck hoort
toe syn hoogh Ed(ele) M. C. Sweers
d’ Landas, heere van Oirschot .. vernieut in den jare 1696. Dit zynsboeck
Het wapen van
gecomen van heer van Geul …12
de famile Sweerts de Landas
Bij het vernieuwen van het boek zijn
in de marge de jaartallen 1695 en (16)96 bijgeschreven, maar de
daadwerkelijke reeks jaren waarin betaald werd begint pas in 1702.
De conclusie is dat Martyn Christiaen Sweerts de Landas, heer van
Oirschot, in 1696 het pakket cijnzen kocht van Graaf Philip Willem
Koenraad van Hoensbroeck-Geul. Om de een of andere reden vond
de overdracht van de rechten pas daadwerkelijk in 1702 plaats. Het
pakket cijnzen was tussen 1303 en 1320 door de heer van Oirschot
verkocht aan Willem van Den Bossche. In 1702 kwamen deze cijnzen
weer terug in handen van de heer van Oirschot.
Martyn Christiaen Sweerts - de naam de Landas voegde hij pas tegen
het einde van zijn leven aan de zijne toe - was sinds 1666
kwartierschout van Kempenland. Hij kocht in 1672 de halve
heerlijkheid Oirschot uit het faillissement van de vorige heer. Hij
trouwde pas op latere leeftijd. Zijn zoon Jacob Dirk, geboren op 19
juli 1691, was nog minderjarig was bij zijn vaders overlijden op 24
juni 1704.13

11

BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 5, fol. 1.
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 5bis, eerste
beschreven blad (geen fol.nr.).
13
Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 81-82.
12
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Jacob Dirk Sweerts de Landas
Tijdens zijn minderjarigheid werd de uitoefening van de heerlijke
rechten in Oirschot waargenomen door zijn moeder. Jacob Dirk was
heer van Oirschot tot aan zijn dood in 1758. In die periode heeft hij
de cijnzen in Oirschot geïnd. Hij werd opgevolgd door zijn oudste
zoon Lodewijk Jan Baptist.14
Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas
Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas erfde de heerlijke rechten in
Oirschot en ook de cijnzen in 1758 van zijn vader. In 1761
vernieuwde hij het cijnsboek van het in dit artikel behandelde pakket
cijnzen. Dat nieuwe cijnsboek zou tot 1847 in gebruik blijven.15
Lodewijk Jan Baptist was ontvanger van de convooien en licenten te
Nijmegen.16 Hij trouwde met Sara van Barneveld.17 Lodewijk Jan
Baptist overleed op 21 juni 1809 en Sara op 31 januari 1814.18 Kasteel Bijsterveld in Oirschot, met daar in de buurt gelegen percelen
en heerlijke rechten zoals het jachtrecht en het recht op de cijnzen
werden geërfd door hun kinderen.19
In 1795 werden de heerlijke rechten vanwege de inval van de Fransen opgeschort. De heren verloren in 1795 het benoemingsrecht van
plaatselijke functionarissen en bestuurders en in 1803 de inkomsten
uit de criminele rechtspraak. De jachtrechten van de heren werden
in 1795 en in de Staatsregeling van 1798 afgeschaft maar door koning Willem I in 1814-1815 hersteld en wel in de vorm van een uitsluitend jachtrecht op alle gronden van de heerlijkheid. De discussie
over de schadeloosstelling van de heren sleepte zich tot 1819 voort.
De grondwet van 1848 maakte een einde aan het bestaan van de
14

Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 82.
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 6.
16 Lijten, ‘De heren van Oirschot’, 82-83.
17
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 1.
18 BHIC, Burgerlijke Stand Oirschot, overlijdensakten.
19
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 1.
15
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meeste andere heerlijke rechten. De heerlijke jachtrechten werden
pas in 1923 afgeschaft door de invoering van de Jachtwet.20
Heer Johan Turing Ferrier
Op 12 maart 1821 kocht heer Johan Turing Ferrier, rentenier, wonende in Rotterdam het Oirschotse kasteel Bijsterveld met een aantal percelen en jachtrechten van de erven Sweerts de Landas.21 Hoewel het recht om cijnzen te innen niet genoemd wordt in de koopakte, moet dit recht er wel bij inbegrepen zijn omdat zeker is dat zijn
opvolger Oeds Oenes van den Berg in Oirschot cijnzen inde.
Heer Oeds Oenes van den Berg
Heer Oeds Oenes van den Berg, wonende in Amsterdam, kocht kasteel Bijsterveld met bijbehorende percelen en rechten op 5 oktober
1830 van Johan Turing Ferrier.22 In een van de cijnsboeken van Oirschot bevindt zich een los inlegvel waarop een aantekening staat,
gedateerd op 10 mei 1832, betreffende de ontvangst van cijnzen
door de administrateur van de goederen van ‘den Wel Edel Geboren
Heer O. O. van den Berg, Heer van Oirschot en Best’.23 De betaalaantekeningen in de cijnsboeken die bewaard zijn gebleven in het archief van de heerlijkheid Oirschot lopen door tot en met 1847.24 De
grondwet van 1848 maakte een einde aan het bestaan van de
meeste heerlijke rechten. Daarmee kwam een einde aan het innen
van grondcijnzen in Oirschot.25 Een aantal van die cijnzen was al in
de eerste decennia van de negentiende eeuw afgelost.
Johannes de Leijer, wonende te ’s-Hertogenbosch, kocht op 17 juli
1856 de Oirschotse nalatenschap van de kinderen van Oeds Oenes
20

Van Asseldonk, De Meierij, par. 40.3.
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 1.
22 BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 1.
23
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 8.
24 BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nrs. 6, 7 en 8.
25
Van Asseldonk, De Meierij, par. 40.3.
21
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van den Berg.26 Johannes de Leijer overleed op 18 november 1864.27
Via de familie Van Geel kwamen de cijnsboeken en andere stukken
betreffende het huis Bijsterveld en de heerlijkheid Oirschot later terecht bij het Rijksarchief Noord-Brabant, waar de stukken in 1913
geïnventariseerd werden.28
Samenvatting
De opeenvolgende eigenaren van het afgesplitste deel van de Oirschotse cijnzen zijn samengevat in de volgende tabel. De cijnsheren
van vóór 1303-1320 en ná 1702 inden álle grondcijnzen van de heer
van Oirschot, dus niet alleen het afgesplitste deel.

Cijnsheren

Periode

Heer Deneken van Oirschot, ridder,
halfheer van Oirschot
Wouter, zoon van Deneken, halfheer van
Oirschot
Heer Willem van den Bossche, ridder

Vermeld in 1301 als cijnsheffer

Dirck van Horne, heer van Perwijs, Duffel
en Herlaar
Heer Willem van der Aa, ridder
Floris van der Aa, zoon van heer Willem
Gerit van der Aa, broer van Floris
Willem van der Aa, zoon van Gerit
Willem Hinckaert
De weduwe van Willem Hinckaert

Erfde in of kort na 1303
Kocht tussen 1303 en 1320 een
deel van de Oirschotse
grondcijnzen
Erfde in 1344
Kocht in 1376
Erfde in 1408 of 1409
Verwierf vóór 1433
Erfde tussen 1445 en 1456
Kocht in 1458
Erfde tussen 1479 en 1483

26

BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inv. nr. 1.
RHCE, Toegang 15229, notaris Benjamin de Jong, nr. 2018 d.d. 1864 december 7.
28
BHIC, Toegang 300, archief van de heerlijkheid Oirschot, inleiding.
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Heer Philip Hinckaert, ridder, zoon van
Willem
Jonker Jan van Hamal van Elderen, ridder,
schoonzoon van Philip Hinckaert
Heer Philip van Hamal van Elderen, heer
van Moncheau
De weduwe van Philip van Hamal van
Elderen
Gaspar Schets van Grobbendonck
Agnes van Grobbendonck, vrouwe van
Otland, dochter van Gaspar, getrouwd
met Robert van Bernemicourt
Jonker Koenraad Ulrich van Hoensbroeck,
heer van Geul
Graaf Wolter Frans van Hoensbroeck-Geul
Graaf Philip Willem Koenraad van Hoensbroeck-Geul
Martyn Christiaen Sweerts de Landas,
heer van Oirschot
Jacob Dirk Sweerts de Landas, heer van
Oirschot
Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas,
heer van Oirschot
De weduwe van Lodewijk Jan Baptist
Sweerts de Landas
De kinderen van Lodewijk Jan Baptist
Sweerts de Landas
Heer Johan Turing Ferrier
Heer Oeds Oenes van den Berg

Erfde tussen 1491 en 1501
Geschonken in 1502 ter
gelegenheid van zijn huwelijk
Erfde vóór 11 februari 1538
Erfde in 1557
Kocht tussen 1557 en 1567
Erfde in 1580

Verwierf tussen 1621 en 1624
Erfde in 1652
Erfde in 1675
Kocht in 1696-1702
Erfde in 1704
Erfde in 1758
Erfde in 1809
Erfden in 1814
Kocht in 1821
Kocht in 1830, inde de
grondcijnzen tot aan de
grondwet van 1848

Martien Van Asseldonk
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Afkortingen
ARAB
ARK
BHIC
BP
RHCE
SADB

Algemeen Rijksarchief te Brussel
Archief van de Rekenkamer
Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘s-Hertogenbosch
Bossche Protocollen
Regionaal Historisch Informatie Centrum Eindhoven
Stadsarchief van Den Bosch

Geraadpleegde archieven en literatuur zijn op te vragen bij de redactie.
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Een karretje op een zandweg reed
Een karretje op een zandweg reed,
De maan scheen helder, de weg was breed
Het paardje liep met lusten
‘k Wed dat het zelf zijn weg wel vindt
De voerman lei te rusten.
Ik wens je wel thuis, mijn vrind, mijn vrind,
Ik wens je wel thuis, mijn vrind.

Iedereen kent natuurlijk dit bekende volksliedje. Het werd in de negentiende eeuw geschreven door de Amsterdamse arts Jan Pieter
Heije, die onder andere ook de Zilvervloot (Piet Heijn, Piet Heijn, Piet
Heijn zijn naam is klein) en Zie de maan schijnt door de bomen
dichtte. De muziek is van collega-arts Joannes Josephus Viotta.
Wat we ons niet realiseren is dat achter de tekst van dit onschuldige
kinderliedje een harde werkelijkheid schuilgaat. In een tijd waarin
een groot deel van het transportwezen afhankelijk was van karren
met paarden was veiligheid een extra punt van aandacht. Een paard
is immers een dier, en kan bij onverwachte situaties onverwacht
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reageren. Het is daarom van belang dat een voerman altijd controle
houdt over het lastdier. Het oudste Wetboek van Strafrecht (gebaseerd op de Franse Code Pénal) kende daarvoor zelfs een strafbepaling in artikel 475 sub 3, dat als volgt luidde:
Met eene geldboete van zes tot tien franken ingesloten, zullen gestraft worden:
3°. De voerlieden van pakwagens, de karrelieden, of geleiders, drijvers of menners (conducteurs) van welk soort van
rijtuigen ook, of van lastbeesten, die zich vergrepen zouden
mogen hebben tegen de reglementen, waarbij zij verpligt
zijn om zich bestendig bij hunne paarden, wagen- of lastbeesten en bij hunne rijtuigen, bij de hand en in staat te houden om hen te besturen en te geleiden.
De voerman die in slaap viel op de bok maakte zich dus schuldig aan
een strafbaar feit, evenals degene die het paard en de wagen zonder
toezicht achter liet. Het feit werd tussen 1811 en 1838 berecht door
de vrederechter, een alleensprekende rechter die recht sprak in
kleine civiele en criminele zaken. Het kanton Oirschot omvatte in
deze periode de dorpen Oirschot, Best, Oost-, West- en Middelbeers, Vessem, Oerle en Veldhoven. Agenten van de Marechaussee
hadden de taak om overtreders aan te geven, waarna een zitting volgende in het kantongerecht van Oirschot. De capaciteit was beperkt,
zodat we het aantal zittingen (tien in totaal in 6 jaar tijd) moeten
beschouwen als het topje van de ijsberg.
Op 27 augustus 1832 behandelt de vrederechter van Oirschot twee
zaken in zake overtreding van art. 475 sub 3 tegelijkertijd1. In de eerste zaak zijn Adr. IJkemans en L. van Berkel, bouwlieden uit Sint-Michielsgestel, de beklaagden. Simon van Ingen, brigadier-commandant, en Wouter Govers, marechaussee van de Brigade Oirschot,
verklaren dat zij op 11 augustus 1832 ontwaarden op den rijweg binnen gemelde gemeente lopende naar Best twee karren ieder
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bespannen met een paard, waar van de voerlieden zich op de kar slapende bevonden, waar op wij de paarden staande hielden en hun
wakker gemaakt en namen gevraagd hebbende. In dezelfde zaak getuigt Simon van Ingen samen met de Gerrit van de Meij, marechaussee, ook nog tegen Jan van Riet uit Son dat zij op 14 augustus 1832
ontmoeten op den grooten weg onder Oirschot naar de gemeente
Best lopende, een kar bespannen met een paard, waar op zich slapende bevond den voerman en een militair, den voerman wakker gemaakt hebbende en zijn naam gevraagd. Tegen alle verdachten
wordt een geldboete van tien franken( of vijf gulden), een gevangenzetting van drie dagen en een veroordeling in de kosten van den
Processe geëist.
Andries de Wijs, 30 jaar, zoon van Lambert de Wijs uit Tilburg, wordt
op 24 augustus 1836 door Willem van Herselaar en Johannes Bisschops, marechaussees, in de uithoek Spoordonk smiddags om twee
uren op den publieke weg van Oirschot op Tilburg betrapt met twee
karren ieder bespannen met een paard, terwijl hij op de achterste
kar ligt te slapen2.
De meeste overtredingen vinden plaats op de Steenweg van ’s-Hertogenbosch naar Eindhoven, onder de gemeente Best. Waarschijnlijk wordt er op de Steenweg intensiever gecontroleerd, en zal het
verkeer er drukker zijn dan op de binnenwegen.
Hendrik Beijnen, brouwer, 30 jaar en afkomstig uit Valkenswaard,
wordt tijdens de zitting van 11 juni 1835 ten laste gelegd dat hij op
enen openbare weg, is slapende bevonden op eene kar, getrokken
wordende door één paard, waarvan hij voerman was, en welk paard
alzoo geheel aan zich zelven was overgelaten3. Het feit vond plaats
op 4 mei 1835, en de beklaagde ontkent. Cornelis Philippus van
Stempvoort, brigadier, en Wilhelmus van Raaijen, marechaussee,
beide gestationeerd te Eindhoven verklaren ter terechtzitting dat zij
ingevolge order onzer superieuren gekomen zijnde op de steenweg
van Eindhoven naar Boxtel onder de gemeente Best zagen wij dat
voor ons een kar bespannen met een paard links en regs over de
straatweg kruiste, vermoedende dat er welligt geen voerman konde
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bij zijn, genadert zijnde hebben wij ontwaard dat de voerman op de
kar lag te slapen. Alsdan de gemelde voerman aan ons ondergetekende een gulden presenteerden om zulks niet te vervolgen en het
zoo te laten vermits het hem in ’t vervolg niet weder gebeuren zoude.
De poging tot omkoping van ambtenaren in functie blijft kennelijk
ongestraft.
Godefridus Koppen, 26 jaar, dienstknecht bij van Kasteren te Boxtel
wordt 16 december 1836 betrapt al slapende op een kar bespannen
met een paard op de grote Steenweg van Eindhoven naar Den Bosch
onder Best4. Hij wordt veroordeeld tot f 3 boete en in de kosten van
het proces van f 1,15. Het vonnis van de vrederechter is op 15 januari
1837 aan hem betekend.
Op 11 mei 1838 slaan Jacobus Verbeek, brigadier kommandant der
brigade en Tomas van Loosdregt, marechaussee een grote slag op
de steenweg. Ze delen maar liefst vier processen-verbaal uit. Peter
van Schendel, en Piter Kraiveld, beide knegs bij de Heer Clercx te
Liempde worden betrapt met twee karre ieder bespannen met een
paard waar op de voorste kar twee personen zaten te slapen, waar
op wij het voorste Paard vasthielden en zij als toen ontwaakten. Cornelis Heesters, oud 21 jaren voermansknecht wonende te Vught en
Willem Timmermans, oud 31 jaren dienende als knegt bij vande Ven
in de Barier te Vugt, worden op dezelfde dag op dezelfde plaats gesnapt op een kar bespannen met een paard op welke de voerman lag
te slapen. Tijdens de zitting van 18 juni 1838 worden ze allen veroordeeld tot een geldboete van vijf gulden en solidairlijk in de kosten
van het proces5.
Niet alleen slapen op de kar is gevaarlijk, maar ook de voerman die
zijn paard en wagen tijdelijk onbeheerd achterlaat is strafbaar.
Van Loosdregt en Groeneweg, marechaussees, op tornee zijnde in de
gemeente Best, ontmoeten op den Steenweg voor het voragesmagazijn een kar bespannen met een paard, welk niet was vastgebonden. Enig onderzoek brengt hen bij Willem van der Heijden,
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voerman te Oirschot onder het gehucht Straten die verklaart dat de
kar met paard van hem zijn. Hij wordt veroordeeld tot f 3 boete en
in de kosten van f 1,156.

Peter Prins, oud 42 jaren, voerman te Boxtel, wordt tijdens de zitting
van 8 mei 1837 ten laste gelegd dat hij, op een afstand van meer dan
twee minuten gaans van zijne kar bespannen met één paard was verwijderd, en bij welk paard zich geen geleider bevond. Het feit vond
plaats op 30 maart 1837 op de Steenweg onder Best7.
Op 24 april 1837 ‘s morgens op 10 uren wordt voor de woning van
Peters, barrier man op de steenweg, aangetroffen een kar bespannen met een paard hetwelk niet was vastgebonden, en den voerman
afwezig. Onderzoek van Thomas van Loosdregt en Henderik Koooijman, marechaussees, wijst uit dat Adrianus van Erp, oud 32 jaren,
voermansknecht te Boxtel de kar met paard heeft achtergelaten8.
42________________________________________________________________

Dezelfde twee marechaussees treffen op 23 juni 1838 op de Steenweg in Best een kar aan geladen met hoi bespannen met een paard
zonder gelijder, en hebben zij het zelven vast gehouden ziende op een
destantie en naar aftreding drie hondert treeden een parsoon aankomen welke op onze vragen verklaarde hij gelijder van gemeld
paard was. De persoon is Lindert van Os, oud 26 jaren, in dienst van
de weduwe van de Grint, wonende te Orthen9. Tegen hem wordt
tijdens de terechtzitting op 9 augustu 1838 een geldboete van vijf
gulden geëist.
Overigens was ook Jan Pieter Heije zich zeer bewust van de gevaren
van karretjes die met slapende voermannen op de openbare weg
rondreden. Dat blijkt wel uit het laatste, veel minder bekende, couplet van zijn liedje:
Een karretje keert behouden weer
Het ander heeft er geen voerman meer
Waar mag hij zijn gebleven
K wed dat je m op de zandweg vind
Of moog'lijk wel daarneven
Hij komt niet weer thuis die vrind, die vrind
Hij komt niet weer thuis die vrind.
Anton Neggers
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“Ook op zoek naar verborgen
verleden?”

