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Automatisch klokkenspel, met specifieke aandacht voor 
de voorslag van de Oirschotse beiaard 
 
Onlangs schreef onze dorpsgenoot Kees van Eekelen de volgende brief aan 
de redactie, met een uitleg over de ‘voorslag’ van de klok van de basiliek. 
Dat zijn die vier tonen die klinken vlak vóór de kwartier- of halfuur slag of 
de slagen van het hele uur. Het gaat dus niet om een lied dat regelmatig 
daaraan vooraf gaat.    

 
“Geacht Bestuur en Geachte Leden van de Heemkundekring De 
Heerlijkheid Oirschot 
 
Omdat er wel eens aan mij gevraagd wordt naar het waarom van die 
“riedeltjes”, “korte melodietjes”, “deuntjes” [de voorslagen, dus] die 
op de beiaard klinken, heb ik het hierbij gaande artikel geschreven. 
[…] Zoals u misschien weet, ben ik o.a. muziekleraar geweest aan de 
kweekschool/pabo in Oirschot en Helmond. En in de jaren ’80 heb ik 
in mijn vrije tijd (die had je toen nog) beiaardlessen gevolgd aan de 
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. In Oirschot heb ik tot 
2002 heel prettig samengewerkt met de toenmalige beiaardier Arie 
Abbenes. Ik mocht hem wel eens vervangen, speelde vaak in de zo-
mermaanden beiaard op zaterdagmiddagen en samen repareerden 
wij kleine mankementen, zoals een gebroken draad, waarmee een 
klok verbonden was met het beiaardklavier, of een stok van dat kla-
vier die was blijven hangen.  
 
Als U na het lezen van bijgaand artikel vragen of opmerkingen hebt, 
dan wil ik die graag beantwoorden of toelichten. 
 
Met hoogachting en hartelijke groet, 
Kees van Eekelen 
 
 
Vragen graag indienen via secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl  

mailto:secretariaat@deheerlijkheidoirschot.nl
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Trommelspeelwerken 
 
In torens waar al lang een beiaard hangt, kom je ze nog tegen: een 
grote ronddraaiende trommel met tal van gaatjes. De beiaardier die 
door hem/haar bewerkte melodieën wil laten horen, bevestigt in be-
paalde gaatjes nokken, die via een mechanische overbrenging de ha-
mers aan de buitenkant van de klokken oplichten en vervolgens 
weer laten vallen, om de klokken tot klinken te brengen. Veel bei-
aardklokken hebben daarom naast een klepel ook een hamer. Het 
versteken van de nokken, om andere muziek te laten horen, was/is 
een gecompliceerd en tijdrovend werk. Daarom gebeurde dit maar 
twee of drie keer per jaar.  
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Geperforeerde band 
 
In de vorige eeuw deed het elektromagnetische bandwerk zijn in-
trede. Het principe van een dergelijk automatisch spel is in wezen 
erg simpel. Een geponste band loopt onder een rij elektrische con-
tacten door, die gesloten worden zodra er een gaatje in de band zo’n 
contact passeert. Op dat moment wordt de stroomkring gesloten, 
waardoor de elektromagneet bekrachtigd wordt. Als de speelhamer 
(of klepel) met die magneet verbonden is, zal de klok klinken.  
Zo’n bandwerk nam niet alleen veel minder ruimte in de een speel-
trommel, ook waren de banden gemakkelijker om te wisselen, zodat 
er vaker andere muziek gehoord kon worden.  
 
Begin jaren ’90 van de vorige eeuw was de band die in de Oirschotse 
toren was geplaatst aan het verslijten en aan vernieuwing toe. Maar 
vernieuwen was geen optie meer, omdat er volop gewerkt werd aan 
een computergestuurd automatisch speelwerk. Om die tijd te over-
bruggen heb ik voorslagen [vier tonen achter elkaar] samengesteld 
naar het voorbeeld van de Big Ben. Niet lang hierna kwam het com-
putergestuurde automatische speelwerk op de markt. De voorsla-
gen zijn toen meegenomen en zijn ieder kwartier te horen.  
 
Elk half uur en elk half uur worden ze voorafgegaan door een melo-
die. Het motiefje van een voorslag bestaat meestal uit vier tonen, 
die op kwart over het uur klinken. Bij de andere kwartieren komen 
deze vier tonen in een andere volgorde terug. In totaal zijn er vijf 
motiefjes. In Oirschot hoort u: 
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Kwart over: motiefje 1 
Half uur: melodie + motiefjes 2 en 3 
Kwart voor: motiefjes 4, 5 en 1 
Heel uur: melodie + motiefjes 2, 3, 4 en 5 
 

 
Geraadpleegde literatuur: 
André Lehr, “Van Paardenbel tot Speelklok” 
1981, Europese Bibliotheek, Zaltbommel 
 
Kees van Eekelen 
februari 2022 
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Een boek over een verdwenen gezin 
 
Afgelopen zomer is “Het boek van Ad en Johanna” gepresenteerd 
aan vrienden en familie. Dat boek heb ik geschreven voor de klein-
kinderen van mijn ouders, Johanna Lemmers en Ad de Vries; voor de 
kinderen van mijn zus Renate en mij. Ik ben ermee begonnen in 
2013, een jaar nadat mijn zus was gestorven, en het boek is gereed-
gekomen in 2021. Waarom heb ik me op dat jarenlange project ge-
stort? Omdat ik van ons gezin (vader, moeder, één zoon en één 
dochter) de laatste, de enige, ben die het verhaal nog kan vertellen. 
Er is namelijk geen ‘gezin’ De Vries-Lemmers meer. 
Ik zeg wel eens, en niet eens gekscherend, dat ik de saaiste ben van 
ons gezin. Zowel mijn ouders als mijn zus waren kleurrijke figuren 
die veel te jong zijn gestorven. Mijn vader stierf in 1981, op 56-jarige 
leeftijd; mijn moeder in 1994, net 70 jaar oud; mijn zus in 2012, ook 
op 56-jarige leeftijd. Zus Renate, die een geweldige zangeres was, 
heeft twee kinderen. Hanneke is geboren in 1982 en heeft mijn moe-
der Johanna nog vrij goed gekend. Haar broer Pim (geboren 1988) 
kan zich van mijn moeder niet zoveel meer herinneren. Mijn eigen 
kinderen Maxime (*1992) en Joëlle (*1994) hebben mijn moeder 
niet (bewust) gekend en geen van de vier kleinkinderen heeft mijn 
vader gekend. 
Kortom: ik was de laatste die aan de kleinkinderen van mijn ouders 
kon vertellen hoe uniek die twee mensen waren. Daarnaast was ik 
de enige die nog iets kon vertellen over de jeugd die Renate en ik 
hebben meegemaakt. Mee mogen maken, want onze jeugd was zeer 
bijzonder. Van het besef dat ik de laatste was die dat zou kunnen 
doen werd ik me pas bewust toen ik me realiseerde dat mijn zus echt 
en onherroepelijk uit het aardse was vertrokken en ik als enige van 
het gezin over was. Dan kun je ineens niets meer van vroeger delen, 
dan is er geen “Goh, weet je nog, toen…” meer. Niemand die onze 
‘thuistaal’, zoals Wim Daniëls dat noemt, nog snapt.  Het gezin De 
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Vries-Lemmers was verdwenen. De verhalen van dit verdwenen ge-
zin op papier vastleggen voor het te laat is, dat werd de drijfveer 
voor dit project.  
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Ik ga hier niet vertellen wat al in het boek staat, maar ik wil het pro-
ces beschrijven dat tot het boek heeft geleid. Van de voorzitter van 
onze kring, Anton Neggers, heb ik jaren geleden een cursus genealo-
gie gevolgd die zeer de moeite waard was. Anton vertelde dat de 
gortdroge feiten van voorouders (geboren in…, getrouwd in…, ge-
storven in…) niets zeggen zonder het verhaal van die voorouders: 
wie waren ze, wat deden ze, wat dreef hen. Ik heb van al mijn groot-
ouders stambomen en het had niet veel zin om die in het boek te 
herhalen. Ze liggen hier allemaal op een plank en kunnen door even-
tueel geïnteresseerde nakomelingen worden geraadpleegd. Ik be-
sloot wel om het boek te beginnen met korte levensbeschrijvingen 
van mijn grootouders, dus de ouders van Ad en Johanna,die ik nog 
heb gekend. Ik ging daarbij niet heel ver terug in het verleden, tenzij 
het van belang was om mijn grootouders beter te begrijpen. Ik heb 
alle vier mijn grootouders, allen geboren aan het einde van de 19e 
eeuw, goed gekend, dus kon naast de droge feiten ook mijn persoon-
lijke herinneringen aan deze mensen doorvertellen: hun uiterlijk, 
hun eigenaardigheden, hun geur.  
Daarna kwamen de hoofdstukken over de jonge jaren van mijn ou-
ders. In hun jeugd (moeder geboren eind 1923, vader geboren begin 
1925) speelde de Tweede Wereldoorlog een grote rol. Zelfs een zeer 
heftige rol, maar zoals zoveel mensen van hun generatie spraken ze 
daar nauwelijks over met hun kinderen. Gelukkige was mijn moeders 
jongste zus, tante Willemien, nog zeer helder van geest toen ik aan 
het boek begon en die heeft mij de afgelopen jaren heel veel verteld 
over de tijd voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, totdat de-
mentie haar geheugen begon te vertroebelen. Ook mijn vaders jong-
ste zus leeft nog, maar zij was negen jaar jonger dan mijn vader en 
kon mij weliswaar veel over haar ouders en hun gezin vertellen maar 
niet zoveel over de traumatische ervaringen die mijn vader in de oor-
log zou hebben doorstaan. Hoewel dus niet alle puzzels compleet 
zijn gemaakt, is alle informatie van die oudere generatie welkom en 
bruikbaar geweest. Dat is dus een duidelijk advies aan lezers die ook 
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een dergelijk project willen starten: zorg dat je de oudere familiele-
den ‘leegmelkt’ voordat het te laat is. Als zij uit de tijd zijn, is alle 
niet-doorgegeven informatie voor altijd verloren.   
 

 
 
Wat de totstandkoming van het boek ook heeft gestimuleerd is dat 
ik een ongelooflijke verzamelaar ben. Voor bijna de hele familie van 
beide kanten was ik “D’n Inloop”. Ik heb talloze fotoalbums, duizen-
den dia’s en een tiental smalfilms. Ik heb alle brieven die mijn ouders 
naar Nederland schreven toen we in Amerika woonden, waar mijn 
vader een jaar uitwisselingsdocent was, of door Mexico en Spanje 
zwierven. Die brieven uit de jaren 1960 waren gelukkig getypt, zodat 
ze via een Adobe programma konden worden omgezet naar Word. 
Overigens zitten die Word-bestanden dan wel vol wartaal: dat typen 
gebeurde op een oude Olympia met een lettertype dat Word niet 
altijd begrijpt en op doorslagen die niet haarscherp zijn. Toch scheelt 
het erg veel tijd, sneller dan alles van A tot Z overtypen.  
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Ik heb tal van foto’s gescand via mijn HP printer en ook dia’s via een 
zeer goede maar trage scanner omgezet naar TIF en JPEG bestanden, 
zodat er meer dan 300 afbeeldingen in het boek konden worden op-
genomen. Ik heb het geluk gehad dat vriendin Sofie den Ouden van 
VissenCom grafisch vormgeefster is: zij heeft het mogelijk gemaakt 
dat het een echt boek is geworden. Ze heeft met name heel veel 
foto’s onder handen genomen, want hoewel die 300 plaatjes maar 
een fractie van het totaal waren (we hebben ons beperkt tot afbeel-
dingen die het verhaal versterken), moest elke foto worden nabe-
werkt. Ik vond de scans er prima uitzien, maar als je de onbewerkte 
naast de bewerkte foto’s legt, zie je dat vormgeving een ambacht is. 
Overigens komt alles wat niet in het boek is opgenomen in digitale 
mapjes en wordt voor het nageslacht op sticks gezet: een karwei 
waar ik nog steeds mee bezig ben.  
Na de hoofdstukken over de levens van mijn grootouders en de 
jonge jaren en het huwelijk van mijn ouders, heb ik de jeugd van mijn 
zus en mij beschreven. Met al die brieven en foto’s en een redelijk 
geheugen kon ik met name voor de kinderen van mijn zus die jaren 
weer tot leven brengen. Ik heb me daarbij zoveel mogelijk gefocust 
op mijn doelgroep: de (achter-)kleinkinderen van mijn ouders. Het 
zijn niet mijn memoires geworden: ik heb de grote lijnen van het 
boek beperkt tot de levens van mijn ouders en van mijn zus. Gebeur-
tenissen en anekdotes uit mijn latere leven, die op zich misschien 
wel interessant of leuk zijn maar geen toegevoegde waarde hebben 
voor het Leitmotiv, heb ik weggelaten. Misschien ooit in deel 2…  
Na de jeugdjaren van mijn zus en mij volgt een hoofdstuk over hoe 
wij als volwassenen ons weegs zijn gegaan en het boek eindigt met 
de hoofdstukken die de laatste jaren en overlijden van mijn ouders 
en mijn zus beschrijven. Niet het leukste onderwerp. Ze stierven alle 
drie aan een slopende ziekte die bij de een korter, bij de ander langer 
duurde. De wijze waarop ze daarmee omgingen was tekenend voor 
wie ze waren. Dus ook die verhalen, hoe triest ook, mogen we hun 
nakomelingen niet ontzeggen.  
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Het boek had een oplage van 100 stuks. Ik heb het gegeven aan de 
(achter-)kleinkinderen van mijn ouders, aan al mijn neven en nich-
ten, aan mensen die mijn ouders en mijn zus goed hebben gekend, 
aan goede vrienden. Het ligt niet in de boekhandel en dus gelukkig 
ook niet in de ramsj. Ik snap dat niet iedereen die zo’n project wil 
beginnen het geluk of de middelen heeft om er een echt boek van te 
maken. Dat mag echter geen belemmering zijn voor de historicus-in-
spe om een dergelijk project toch te realiseren. Het gaat om de in-
formatie en die kan ook uit een thuisprintertje rollen of zelfs alleen 
maar digitaal worden opgeslagen. En is schrijven je niet gegeven 
maar heb je wel veel documenten en beeldmateriaal: bouw dan een 
klein archief op dat voor buitenstaanders begrijpelijk is, dan kan ie-
mand na jou het karwei wel uitvoeren. Zet vooral op de achterkant 
van de foto’s wie het is, waar de foto is gemaakt. Ik heb een doos vol 
prachtige portretten uit de periode 1880-1930, maar heb geen idee 
wie die mensen zijn…   
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De grootste voldoening die ik van dit project heb gehad is de feed-
back van de lezers. Sommige vonden het tijdsbeeld een feest van 
herkenning, bij andere heb ik sluimerende herinneringen wakker ge-
maakt en een paar dierbaren hebben antwoord gekregen op vragen 
waar ze al lang mee rond liepen. En er was veel ontroering…  
In ons huis bevindt zich een kamer die ram-vol staat met archiefdo-
zen vol documenten, brieven en diploma’s, sledes vol dia’s, foto’s in 
albums en mapjes, souvenirs uit allerlei landen. Ik kan van de men-
sen die mij zullen overleven niet verwachten dat ze straks alles gaan 
bewaren. Door het boek hoeft dat ook niet. Het meest essentiële is 
vastgelegd. Weliswaar vastgelegd door iemand die niet 100% objec-
tief kan zijn in zijn vertelsels, maar het is altijd beter dan leegte. Voor 
veel mensen, zo is mij uit de feedback van mijn doelgroep gebleken, 
is het belangrijk dat ze zichzelf in een reeks kunnen plaatsen, dat ze 
beseffen dat ze niet vanuit het luchtledige op aarde zijn gevallen 
maar onderdeel zijn van een menselijke keten die bestaat uit waar-
devolle, veelkleurige schakels. Een keten waarvan zij op hun beurt 
ook waardevolle schakels zijn of ooit zullen worden. Ze zeggen wel 
eens: als niemand je naam nog kent, ben je pas echt dood. Een boek 
over je familie houdt al die mensen levend. Daarom is het vastleggen 
van hun verhaal meer dan de moeite waard. 
 
 
Arthur de Vries  
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Onderstaande gedicht is opgenomen in het boek “Brabant – literaire reis 
langs het water” (2011) 

 
 
 
 

Het Mirakel van Oirschot 
 
 

We keren stenen vol verleden om en zie 
een kind blaast bellen van verhalen 

 
rond de Markt, waar uit het morgenlicht 

de zomer groeit als op een schilderij 
 

geluidloos – ja ook wij, 
die niet van hier zijn, spelen mee 

 
in deze stille droom tot waar de zon 

de schaduw breekt en wind 
 

de stilte tegenspreekt 
in loof van bomen. 

 
 
 
Eva van Zuilichem 
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Eigen Aardigheidje 

12 juli 1744 

Er zijn plannen ingediend bij het dorpsbestuur om een nieuwe dijk 
[verhoogde weg] aan te leggen naar Eindhoven. “Een heirbaan van 
onse toren, linea recta op den toorn van Woensel door de heide op 
te werpen en te beplanten” 

Maar in de vergadering van 19 juli 1744 wordt het plan al meteen 
afgeketst. 

Clari van Esch 

 

********************** 

Eigen Aardigheidje 

9 september 1746 

Weer voorgesteld om een dijk, zo linea recta als mogelijk, ‘op te 
schieten’ van Oirschot op Eindhoven, die diende tot Acht, langs En-
gelen (?), door te lopen, al zou het maar een “rey- of voetweg” 
worden. Oirschot zou dat wel willen doen, als die van Acht en 
Woensel in rechte lijn ons tegemoet wilden komen. 

(De oude weg liep in die tijd waarschijnlijk over het Molenheike, 
langs Zwanenburg en verder door de hei naar Eindhoven) 

Clari van Esch 
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De Latijnse school van Oirschot (1) 
 
U kent het vast, het monumentale pand in de Schoolstraat dat nu al 
enkele decennia als appartementencomplex in gebruik is: de Latijnse 
school. Het gebouw met speklagen tussen de baksteen, met korf-
boogvulling boven de vensters en met twee trapgevels aan de zijkant 
hoort ontegenzeggelijk tot de meest monumentale panden van de 
Oirschotse kom. Muurankers dateren het gebouw ogenschijnlijk in 
1629. Het informatiebordje dat de ANWB erop geplaatst heeft, ver-
telt helaas weinig dat de toets der kritiek kan doorstaan. 1629 is in-
derdaad een sleuteljaar voor de Latijnse school en zeker voor dit 
pand, maar de instelling is veel en veel ouder. 
In deze bijdragen willen wij u meenemen naar de achtergronden van 
de Oirschotse Latijnse school en uiteraard ook naar de geschiedenis 
van dit pand. Daarvoor moeten we vooral beroep doen op de alge-
mene ontwikkeling van het onderwijs, want de gegevens over de La-
tijnse school in Oirschot zelf zijn bijzonder schaars en niet altijd cor-
rect geïnterpreteerd. 
Overigens bestaat de instelling in zekere zin nog altijd. Toen in 1678 
de hogere, Latijnse, afdeling werd opgeheven, bleef de afdeling voor 
het elementair onderwijs in het Nederlands wel bestaan. Dat werd 
vervolgens de dorpsschool van Oirschot. In 1883 (?) verhuisde de 
school naar een nieuw pand aan de Spoordonkseweg. In die tijd be-
gonnen de Franciscanessen van Oirschot onderwijs aan meisjes te 
geven, zodat de school aan de Spoordonkseweg een jongensschool 
werd. Na de erkenning van het vrij onderwijs bij de beëindiging van 
de Schoolstrijd werd deze dan in 1923 een katholieke school en ver-
anderde de naam in Sint-Odulphusschool. Auteur Michiel Verweij 
heeft daar van 1970-71 tot 1975-76 de eerste stappen gezet op de 
weg naar geleerdheid en wijsheid. Sinds het schooljaar 1969-70 wer-
den er ook meisjes toegelaten, te beginnen toen in klas 1. Diverse 
hervormingen later, nadat in het kader van de nieuwe structuur van 
de basisschool in Nederland het kleuteronderwijs tot groep 1 en 2 
van de nieuwe basisschool werd, werd het oude gebouw vervangen 
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door het huidige, mét een nieuwe naam. De Odulphusschool werd 
De Linde. Maar uiteindelijk reiken de historische wortels van deze 
moderne school vele eeuwen terug. 
 
I De Latijnse school: een erfenis uit de klassieke oudheid 
 
In feite hoort ons onderwijs tot de belangrijkste nalatenschap van de 
klassieke oudheid, de tijd van de oude Grieken en Romeinen. In 
Rome ontwikkelde zich een schoolsysteem dat geschiedenis zou 
schrijven. Eerst bezochten de kinderen vanaf ongeveer 7 jaar (jon-
gens én meisjes) het elementair onderwijs van de ludi magister: daar 
leerden ze zo goed en zo kwaad als dat ging lezen, schrijven en de 
basisregels van het rekenen. Wie de Romeinse cijfers kent en zich 
ooit heeft afgevraagd hoe men daarmee kon rekenen, zal verbaasd 
én opgelucht zijn te vernemen dat er met een soort telraam, een 
abacus, snel en efficiënt gerekend kon worden. De Romeinse cijfers 
waren (evenmin als de Griekse overigens) handig voor hoofdreke-
nen. 
Na deze eerste vorming bestond er voor de kinderen van gegoede 
milieus een vervolgopleiding bij de grammaticus. Hoofdstof was hier 
de lectuur en de verklaring van literaire teksten, zowel in het Grieks 
als in het Latijn. De grote klassieke dichter was vanaf het begin van 
de jaartelling Publius Vergilius Maro (70-19 v .Chr.), auteur van een 
bundel herderszangen (Bucolica of Eclogae), een leerdicht over de 
landbouw (Georgica) en vooral van het nationale Romeinse epos, de 
Aeneis, waarin hij de reis van de Trojaanse prins Aeneas na de val 
van de stad Troje naar zijn nieuwe vaderland Italië (en Rome) be-
zong. 
Voor degenen die het zich nog konden permitteren, volgde dan nog 
een opleiding bij een rhetor in de kunst van de welsprekendheid. 
Deze kunst om het publiek te overtuigen van je standpunt was van 
groot belang geweest voor de politiek en nog steeds voor de recht-
spraak en vormde sinds de 1ste eeuw v.Chr. het hoofddoel van het 
onderwijs. Het belangrijkste pedagogische werk uit de oudheid is 
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niet voor niets de Institutio oratoria, de 'Opleiding tot de redenaar', 
van Quintilianus (ca. 35 - ca. 100). Daarnaast bestonden er ook meer 
vaktechnische opleidingen voor het recht en de geneeskunde. 
In de late oudheid (3de-4de eeuw n.Chr.) zien we nu dat dit systeem 
gehandhaafd blijft. Hoewel er allang geen politiek meer bedreven 
werd in de senaat of de volksvergadering, bleef de welsprekendheid 
of rhetorica (met h want hier wordt de Latijnse term bedoeld) het 
hoofddoel van het onderwijs. Als voorbereiding van deze training tot 
redenaar bestudeerde men de klassieke literatuur. Geleidelijk ont-
wikkelde zich een canon van auteurs die uiteindelijk eeuwen lang de 
basis van het onderwijs zou vormen. Deze canon omvatte naast de 
al genoemde Vergilius met name de komediedichter Terentius (195-
159 v.Chr.), de geschiedschrijver Sallustius (86-34 v.Chr.) en de dich-
ters Horatius (65-8 v.Chr.) en Lucanus (39-65 n.Chr.). De laatste 
schreef een (onvoltooid) heldendicht over de burgeroorlog tussen 
Julius Caesar en Pompeius in 49-48 v.Chr. Horatius is de auteur van 
goedmoedige satiren over de menselijke dwaasheid en van lyrische 
oden.  
Als dan het gezag in het Romeinse rijk wegvalt in de loop van de 5de 
eeuw, treedt de Kerk in de steden steeds meer naar voren als ver-
vanger van dit gezag voor onderwijs en armenzorg. Binnen de chris-
telijke gemeenschap had er een lange discussie gewoed over de 
vraag in hoeverre de niet-christelijke, profane of 'heidense' cultuur 
en literatuur van belang was voor christenen. Naast stromingen die 
die literaire vorming afwezen omdat ze vonden dat de Bijbel als Gods 
woord volstond, waren er ook mensen die het oude onderwijs ver-
dedigden. Uiteindelijk moesten ook christelijke priesters en bis-
schoppen het woord voeren in preken, brieven en andere genres, en 
daarvoor moesten zij toch zowel een correcte taal als een zekere 
overtuigingskracht bezitten. En deze laatste waren juist in het oude 
niet-christelijke onderwijs te vinden. Bovendien speelde natuurlijk 
mee dat juist deze bisschoppen en priesters in de late oudheid vaak 
uit de hogere milieus stamden en zelf die opleiding genoten hadden 
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en in zekere zin aan die niet-christelijke klassieke cultuur gehecht 
waren. 
Geleidelijk kwam men tot een consensus waarin de 'heidense' cul-
tuur werd afgewezen op díe elementen na die ook voor de Kerk nut-
tig waren. De klassieke literatuur overleefde nu in het grammatica-
onderwijs, waar leerlingen de auteurs uit de canon bleven lezen om 
degelijk Latijn te kennen. En Latijn was nog steeds de belangrijkste, 
zo niet lang de enige schrijftaal en taal voor internationale commu-
nicatie. In vroeger eeuwen was het Latijn wat het Engels nu is. Alleen 
vervult het Engels die rol eigenlijk pas echt sinds 1945, terwijl het 
Latijn dat deed tot 1800 en zelfs nog later. Uiteindelijk was het Latijn 
tot het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) de gewone taal van 
de katholieke liturgie. Het Latijn is trouwens nog steeds de taal van 
de Heilige Stoel en dus een van de talen van Vaticaanstad (naast het 
Italiaans). Zelfs de geldautomaten in het Vaticaan hebben de taal-
optie Latijn. 
Nu we toch bezig zijn over het voortleven van het Latijn in onze da-
gen. Er bestaat een hele reeks Latijnse vertalingen van stripboeken 
(Asterix) en kinderboeken, van Winnie ille Pu tot Harry Potter en Jip-
pus et Jannica van Annie M.G. Schmidt, vertaald door Harm-Jan van 
Dam toe.17 En er is zelfs een Latijnse versie van Wikipedia (Vicipae-
dia). Met zowaar een artikeltje over Oirschot. 
  

                                                           
17 Zie M. Verweij, 'Winnie the Pooh in Latin. Or how to put delightful English 

into equally enjoyable Latin', Humanistica Lovaniensia, 57 (2008), 301-319. 
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II Odulphus 
 
Terug naar de middeleeuwen. Het onderwijs beleefde perioden van 
bloei en van droevige verwaarlozing. Van groot belang is de zoge-
naamde Karolingische Renaissance onder Karel de Grote (regering 
768-814). Door verschillende maatregelen zoals de stichting van een 
soort paleisacademie in Aken en de hervorming van het schrift (in 
wezen stammen onze kleine letters uit deze periode) werd het on-
derwijs zelf ook hervormd en bevorderd. Daarbij werd voortge-
bouwd op wat tot dan toe min of meer spontaan was gegroeid: het 
onderwijs was geconcentreerd aan de grote kloosters en in de ste-
den waar de bisschoppen zetelden. De meeste leerlingen waren 
voorbestemd voor een loopbaan in de Kerk. Het wereldlijk bestuur 
maakte voor de administratie gebruik van de geestelijken die uit dit 
onderwijs voortkwamen. 
De Karolingische periode is in Oirschot vooral bekend als de tijd van 
de H. Odulphus. Geboren in wat nu Best is, functioneerde hij volgens 
zijn oudste levensbeschrijving (10de eeuw) eerst als pastoor van Oir-
schot, vooraleer hij naar Utrecht trok. Odulphus' ideaal was missio-
naris zijn bij de Friezen. Hij is nog een tijd hulpbisschop van Utrecht 
geweest en overleed uiteindelijk in een geur van heiligheid zoals dat 
heet rond het midden van de 9de eeuw. 
De net genoemde levensbeschrijving of Vita bevat één heel belang-
rijk zinnetje (hier geciteerd naar het (oudste) handschrift met deze 
tekst in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, ms. 9636-37, uit ca. 
1100):  
 
Quem sui parentes rogauerunt non ita uelle agere, sed ut uoluntati 
eorum assentiret atque ecclesiam quae nuncupatur Oroscoth cum 
populo regeret, nam illic natus extitit et nutritus. Quorum precibus 
euictus uotis eorum pro tempore paruit uel inuitus. 
 
'Zijn ouders vroegen hem dit niet te willen doen, maar hun wens te 
volgen en de kerk die Oroscoth genoemd wordt met de parochie te 
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besturen. Want daar was hij geboren en getogen. Hun smeekbeden 
overtuigden hem en hij gehoorzaamde voorlopig aan hun wensen 
ook al was het tegen zijn zin.' 
 
J. Lijten interpreteerde dit in zijn artikel 'De Latijnse school van Oir-
schot' (Campinia, jrg.19,  nr 73, april 1989) als volgt. Volgens hem 
bewees dit dat Odulphus in Oirschot zijn opleiding gevolgd had en, 
zo redeneerde hij, een opleiding krijg je op een school, dus was er in 
Oirschot een school op dat moment. En deze school was dan volgens 
hem de latere Latijnse school, zodat de Odulphusschool / De Linde 
aan de Spoordonkseweg zelfs vermoedelijk de oudste school van Ne-
derland was. 
Dit gaat toch wel iets te ver. Zelfs als er rond 800 een schoolopleiding 
in Oirschot zou hebben bestaan, betekent dat nog niet meteen dat 
de Latijnse school die we later zien opduiken, de directe voortzetting 
van de opleiding rond 800 zou zijn. Dat zit wat ingewikkelder in el-
kaar. Maar het is vooral ook helemaal niet zeker dat de opleiding van 
Odulphus een echte school veronderstelt. 
In feite hebben we amper een echt idee van hoe we ons Oirschot 
rond 800 moeten voorstellen. Er was bewoning, zoals verschillende 
archeologische vondsten bevestigen (denk aan de waterput uit de 
Lepelaar). De voornaamste bron voor de rest is in feite de zonet ge-
citeerde passage uit het leven van Odulphus. Als we deze bron mo-
gen geloven, moet er in die tijd een kerkelijk centrum in Oirschot zijn 
geweest. Hoe we ons dat concreet moeten voorstellen, is een an-
dere zaak. Maar er lijkt wel een kerk te zijn geweest en dus ook een 
geestelijkheid om die te bedienen. 
De tekst zegt heel duidelijk: illic natus extitit et nutritus 'daar was hij 
geboren en getogen'. Nutritus betekent letterlijk 'gevoed' (het 
Franse nourri en het Engelse nourished komen van dit woord), dus 
niet: 'opgeleid'. In het Latijn is dat eigenlijk educatus of instructus. 
De tekst van de Vita zegt dus eigenlijk niet meer dan dat Odulphus 
in Oirschot was 'opgegroeid'. Dat hoeft niet uit te sluiten dat hij hier 
een beetje voorbereid was (en gestuurd?) op een geestelijk leven, 
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maar dat betekent nog altijd niet dat er ook een echte school was. 
Van een school spreken we pas als er een soort instelling is waarin 
aan leerlingen door een daartoe aangestelde leermeester onderwijs 
wordt gegeven. Wie iemand privéles geeft, houdt daarmee nog geen 
school. En ik vermoed dat we voor Oirschot in deze tijd toch meer 
aan privéles moeten denken, een kapelaan of pastoor die wat les 
geeft aan een begaafde jongen, dan aan een echte school. 
De echte scholen waren immers verbonden aan de zetels van bis-
schoppen en aan kloosters. Een dergelijke infrastructuur ontbrak in 
Oirschot gewoon. Pas met het kapittel dat in de 13de eeuw opduikt 
en duidelijke vormen aanneemt, vinden we echte aanwijzingen voor 
iets wat op een school lijkt. 
 
III De kapittelschool 
 

In de 12de eeuw zien we een nieuwe 
opleving. In feite geldt dat voor de hele 
maatschappij: de bevolking neemt toe, 
steden ontstaan, de handel ontluikt 
weer, er breekt een nieuwe fase aan in 
de kunst en de literatuur. In die periode 
krijgen de graven van Leuven (sinds 
1106 hertogen van Neder-Lotharingen) 
die zich vanaf het einde van die eeuw 
betitelen als hertogen van Brabant, 
langzaamaan greep op wat nu Noord-
Brabant is. Vertrekpunt is daarvoor hun 

domein in Orthen bij 's-Hertogenbosch. In de (latere) Meierij waren 
er drie centrumplaatsen, Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot. 
Alle drie zullen deze in de loop van de 13de eeuw een kapittel krij-
gen, een groep geestelijken, kanunniken genaamd, die op gezette 
tijden de vaste psalmen en hymnen van de dag zingen voor het zie-
lenheil van een stichter of de gemeenschap. En die intussen taken 

Kapittelzegel 
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waarnemen in een belangrijker kerkelijk centrum; zoals het onder-
wijs: de meeste laat-middeleeuwse Latijnse scholen zijn begonnen 
als kapittelscholen, scholen dus die voortkomen uit het kapittel en 
die ook door dat kapittel worden bestuurd. Vaak zijn deze scholen 
later onder het toezicht en bestuur van de steden gekomen, maar 
de Latijnse scholen van 's-Hertogenbosch en Oirschot zijn in ieder 
geval altijd kapittelscholen gebleven. 
In dat kader hebben we ook de oudste verwijzing naar een school in 
Oirschot. In de statuten van het kapittel van 1293 is namelijk sprake 
van: 
 
pueri-canonici dictae ecclesiae non emancipati, frequentantes scho-
las ecclesiae nostrae 
 
'niet-geëmancipeerde knaap-kanunniken van genoemde kerk die de 
school van onze kerk bezoeken'.18 
 
Daarmee staat vast dat er in 1293 in Oirschot een school was. En dat 
is nog altijd zeer respectabel. 
 
Het bestuur van de school werd uitgeoefend door het kapittel, 
meestal in de persoon van een van de kanunniken die scholaster 
heette. Het zal zeker voorgekomen zijn dat de scholaster zelf ook les 
gaf, maar zeker in de latere periode (16de eeuw) was het de eerste 
taak van de scholaster om capabele docenten aan te trekken.  
 
De voornaamste docent was de rector van de school. Rector en 
scholaster zijn dus in principe niet synoniem. 
Eenmaal dat de basisvaardigheden van lezen en schrijven waren ver-
worven, bestond het lesprogramma voornamelijk uit Gregoriaanse 

                                                           
18 De tekst van de statuten van het Oirschotse kapittel uit 1293 werd uitgegeven 

door A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek,  Sint 

Oedenrode en Oirschot ('s-Hertogenbosch, 1956), pp. 247-249. De passage over 

de school staat op p. 247. 
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zang en Latijn. Voor het Latijn begon men met de grammatica of taal-
leer. Daarvoor kon men een beroep doen op de werken van de taal-
geleerden uit de late oudheid zoals Priscianus (eind 5de - begin 6de 
eeuw) en (vooral) Donatus (4de eeuw). Alexander de Villa Dei (ca. 
1175 - ca. 1240)schreef rond 1200 zijn Doctrinale dat de oudere 
grammatica's verving. Het Doctrinale was in Latijnse verzen gesteld. 
Wie bedenkt dat een belangrijk onderdeel van de Latijnse gramma-
tica bestaat uit al de verschillende vormen die woorden kunnen krij-
gen naargelang van hun functie in de zin, kan zich misschien een idee 
vormen van de taaiheid van deze verzen en het feit dat het toch al-
lemaal niet zo gemakkelijk was. Verzen waren uiteraard wél gemak-
kelijk uit het hoofd te leren: dat was ook de hoofdactiviteit van de 
leerlingen. Boeken werden nog op het dure perkament geschreven 
en waren dus meestal bijna onbetaalbaar. Toch beschikten heel wat 
Latijnse leraren (en daarmee de scholen) over boeken. 
 
IV Boeken op school 
Soms heeft een mens geluk. Er zijn nog enkele gevallen bekend 
waarin we zeker zijn van een band tussen een handschrift en de 
school. Zo'n geval is dat van magister Balduinus. Veel weten we niet 
over hem, behalve dat hij in de tweede helft actief was als leraar in 
de abdij van Egmond. En dat hij maar liefst 17 handschriften had die 
hij aan de abdijbibliotheek naliet. Dit lijstje is te belangrijk om zo 
maar over te slaan:19 
 
 
 
 

                                                           
19 Cf. Leiden, Universiteitsbibliotheek, ms. Ltk. 611, f. 144r-148r. Zie ook J.P. 

Gumbert, 'De Egmondse boekenlijst', in: G.N.M. Vis, In het spoor van Egbert. 

Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het 

klooster Egmond (Hilversum, 1997), pp. 151-179. De boeken van Balduinus be-

vinden zich hier op p. 162 (f. 144v van het handschrift), met commentaar van 

Gumbert op pp. 162-163. 
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Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), ms. 10057-62, f. 

86v: begin van Sallustius, Catilina. Handschrift uit het bezit van Meester 

Balduinus, nadien in de abdij van Egmond. 
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Sub eodem stephano abbate magister baldewinus contulit monaste-
rio egmondensi hos libros 
(71) psalterium glosatum in quo continentur sententie de divinis of-
ficiis 
(72) Item oratium totum cum noculis super ipsum totum 
(73) Item lucanum 
(74) Item salustium cum invectivis tullii in katilinam 
(75) Item priscianum utramque cum periesi sua in uno volumine 
(76) Item sedulium 
(77) Item aratorem optimum 
(78) Item prosperum 
(79) Item boetium optimum 
(80) Item statium thebaidos imperfectum 
(81) Item donatum utrumque Catonem avianum in uno volumine 
(82) Item ysagogas porphirii cum topica aristotelis in quo libro intro-
ductiones et quedam de duill( ) continentur 
(83) Item donatum utrumque cum servio et beda de metrica arte in 
uno volumine 
 
'Onder dezelfde abt Stephanus schonk meester Balduinus de vol-
gende boeken aan de abdij van Egmond: 
(71) Een Psalterium met glossen, waarin de passages van de getijden 
staan; 
(72) Eveneens een volledige Horatius met nootjes over de volledige 
tekst; 
(73) Eveneens een Lucanus; 
(74) Eveneens een Sallustius met de aanklachten van Cicero tegen 
Catilina; 
(75) Eveneens beide [grammatica's van] Priscianus met zijn Periege-
sis in één band; 
(76) Eveneens een Sedulius; 
(77) Eveneens een uitstekende Arator; 
(78) Eveneens een Prosper [van Aquitanië]; 
(79) Eveneens een uitstekende Boethius; 
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(80) Eveneens een onvoltooide Thebais van Statius; 
(81) Eveneens beide traktaten van Donatus, Cato en Avianus in één 
enkele band; 
(82) Eveneens de Isagoge van Porphyrius met de Topica van Aristo-
teles, waarin de inleidingen en enkele stukken uit/over Duill(..)bevat 
zijn; 
(83) Eveneens beide traktaten van Donatus met Servius en Beda, De 
arte metrica, in één enkele band.' 
 
We herkennen hier naast de psalmen (die uiteindelijk in de getijden 
gezongen werden) o.m. Horatius, Lucanus en Sallustius uit de reeds 
vermelde 'canon'. Statius werd ook op school gelezen: hij leefde in 
de tweede helft van de 1ste eeuw n.Chr. en schreef o.m. een epos 
over de koningen van de stad Thebe in Griekenland (Thebais). Ook 
Priscianus en Donatus zijn van de partij, evenals Cato: dat laatste is 
een verwijzing naar een verzameling morele aansporingen in verzen 
die op naam waren gezet van de strenge Cato de Oude (234-149 
v.Chr.), maar die in werkelijkheid uit de 3de of 3de eeuw n.Chr. stam-
men, de Disticha Catonis. Deze Disticha waren eeuwenlang buiten-
gewoon geliefd als aanvangslectuur op school. 
Van deze handschriften van Balduinus zijn er nog vier bewaard ge-
bleven, waaronder de Sallustius (Brussel, Koninklijke Bibliotheek van 
België, ms. 10057-62).20 Op grond van de decoratie van de initialen 
is een productie in Luik, meer bepaald in de abdij van Saint-Laurent, 
voorgesteld. Drie van de vier handschriften zijn door dezelfde per-
soon gekopieerd: het ligt voor de hand dat dat Balduinus zelf was, 
ook al is dat nooit echt te bewijzen. De bisschopsstad Luik (waar ook 
Oirschot onder viel) was tussen de 9de en 12de eeuw een uiterst 
belangrijk cultureel centrum dat ook nauw verbonden was met twee 
zeer eerbiedwaardige abdijen, die van Lobbes en die van Gembloux: 
deze drie locaties vormden een soort 'Waalse intellectuele as'. Abt 
                                                           
20 Cf. M. Verweij m.m.v. Roos Pinoy, ‘Het geval van Sallustius. Een schoolauteur 

in Brabantse edities en vijf Brusselse handschriften’, De Gulden Passer, 97 

(2019), 87-151 (pp. 130-147). 
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Stephanus bestuurde de abdij van 1057 tot 1102, maar verbleef tot 
1076 meestal in Gent. De wetenschappelijke traditie ziet in onze Bal-
duinus een Vlaming, maar argumenten daarvoor vindt men niet te-
rug. 
Er wordt in Brussel trouwens nóg een boekenlijst van een Latijnse 
school bewaard, op een schutblad in ms. 9384-89. Deze lijst (uit de 
12de eeuw) wordt aan Saint-Laurent in Luik toegeschreven.21 We 
vinden opnieuw de teksten uit de verzameling van Balduinus terug. 
 
Uiteraard blijft het lastig om op basis van dit alles te reconstrueren 
hoe het er in Oirschot aan toeging. Waren hier boeken aanwezig? Zo 
ja, welke? We weten het gewoon niet. Er is ons zelfs niets bekend 
over boeken in Oirschot in de middeleeuwen. Maar het geeft toch 
een idee van wat we in het beste geval zouden kunnen verwachten. 
Welke auteurs men (eventueel) las en wat er centraal stond in het 
onderwijs van die dagen. In feite weten we over de Oirschotse La-
tijnse school in de middeleeuwen niets meer dan wat de kapittelsta-
tuten uit 1293 ons vertellen, nl. dat er een Latijnse school wás. 
 
Maria van Deutekom en Michiel Verweij 
 
  

                                                           
21 Cf. J. Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de 

Belgique, II (Bruxelles, 1902), p. 279, nr. 1331; A.-C. Fraeys de Veubeke, ‘Un ca-

talogue de bibliothèque scolaire inédit du XIIe siècle dans le ms. Bruxelles, B. R. 

9384-89’, Scriptorium, 35 (1981), 23-38; A. Derolez - B. Victor - L. Reynhout, 

Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the Southern Low Coun-

tries, II: Provinces of Liège, Luxemburg and Namur (Brussel, 1994),  pp. 114-

118, nr. 52. 
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Eigen Aardigheidje 

26 december 1746 

Er loopt nog steeds een plan om een postweg te maken van tien 
voet breed in rechte linie van de toren van Oirschot tot de toren 
van Eindhoven. Hij moet rechtdoor lopen en omtrent de Mispel-
hoeve op Acht lopen. 

Clari van Esch 

 

************ 

 

Eigen Aardigheidje 

25 mei 1755 

Er is gepubliceerd dat “al degene die bevonden wordt eenige publi-
catie of andere bekentmakingen, die op het bord onder het raad-
huis staan aangeplakt, het selve coomen afscheuren, sullen verbeu-
ren eene boete van 3 gulden” 

Clari van Esch 
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Hoe de zoon van de laatste heks van Limburg werd ver-
bannen uit Oirschot 
 
Peter Jansen1, postillion2, wordt op woensdag 17 mei 1747 door 
Adriaen Colen, postiljon van Willem van Vlockhoven, postmeester te 
Eindhoven, gearresteerd in het huis van de kinderen van Gerit Paulus 
van Cuijk onder Spoordonk op verdenking van diefstal. Hij wordt 
aangeklaagd voor de Oirschotse schepenbank en uitvoerig verhoord 
door de drossaard van Oirschot, Johan Bastiaen de Voo. Tijdens een 
van de verhoren legt de drossaard hem voor dat zijn moeder te Eksel 
(Exel) is terechtgesteld wegens begane brandstichtingen. Volgens 
sommige auteurs is deze moeder de laatste heks die in Limburg werd 
verbrand. Peter bekent de diefstal, en dankzij gunstige verklaringen 
van zijn voormalige werkgevers en zijn de jonckheijt en onnoselheijt, 
wordt hij (slechts) veroordeeld tot geseling en ballingschap uit de 
heerlijkheid Oirschot. Het vuistdikke dossier3 in het schepenbankar-
chief van Oirschot bevat gedetailleerde informatie over het proces, 
maar ook over het leven van Peter. Voor het complete verhaal ma-
ken we eerst kennis met zijn moeder, Leyn Weckx, de putheks.  
 
Leyn Weckx, de putheks 
In de overlevering leeft Leyn Weckx uit Eksel voort als de putheks 
van Heusden-Zolder. Ze zou na haar dramatische dood zijn blijven 
spoken in de omgeving van haar woonplaats, en met name in de ko-
lenmijn van Zolder. Veel onopgehelderde incidenten in de mijn wor-
den zelfs officieel aan de putheks toegeschreven. Sinds 1987 leeft de 
putheks voort als reus (5,5 meter en 95 kg) die bij feestelijke gele-
genheden wordt vertoond. Leyn Weckx speelt een hoofdrol in het 
album De Mysterieuze Mijn van Suske en Wiske, en uit een bericht 
op Internet blijkt dat in Heusden-Zolder een straat naar haar zal wor-
den vernoemd4. Met het ware verhaal over Leyn Weckx heeft dat 
alles weinig te maken: de mijn werd pas in 1930 geopend, en het 
proces tegen Leyn Weckx vond plaats in 1725. In het rolregister van 
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de schepenbank van Eksel-Hechtel zijn de aantekeningen over het 
proces bewaard gebleven5. 
Cathalijn (Leyn) Weckx is de onwettige dochter van Anne Cuijpers en 
Niclaes Wicx. Zij woont met haar moeder in een plaggenhutje aan de 
rand van het dorp. Op 17 april 1725 wordt zij gearresteerd op ver-
denking van brandstichting. De volgende dag wordt zij aangeklaagd 
door de drossaard van Grevenbrouk en Pelt, baron de Blancart. Voor 
het proces, dat duurt van 18 april tot 16 juni, zijn vijftien gerechts-
dagen nodig, wat uitzonderlijk veel is. De verdachte wordt bijgestaan 
door advocaat van den Berghe en den facteur (procureur) Kelchter-
mans. 
Volgens de procesnotulen wordt Leyn beschuldigd van drievoudige 
brandstichting: van het schoon huijs van Anthonius Hanegreefs en 
Barbara Moons, en van het huijs oft peerdt stall en schoppe van Ding-
hen Vlieghen alias Dinghen van Herck, dat zij zelfs twee keer had 
aangestoken. Aan die wachte van Hechtel haer bewaeckende ten 
tijde van haere gevangenisse had ze bekend dat zij de laatste brand-
stichtingen gepleegd omdat Dinghen en haer volck haar belet had-
den om te trouwen met Jan, de knecht van Dinghen, van wiens sij 
een bastaert kindt hadde. Dinghen had haar ook nog toegevoegd dat 
zij maer een hoere en fotse6 en was, oft dergelijcke woorden. Een 
derde verdenking betreft het feit dat ze aan de wachten die haar in 
de gevangenis van Caulil hadden bewaakt had verteld dat sij eenen 
boeck hadde gehadt, welcken den eerw. heer pastoor haer hadde af-
genomen, waer mede sij cost muijs ende ratten maecken, ende melck 
vuijt eenen bies Bosch crijghen, ende oock soo veel boter bij een doen 
comen als sij wilde oft desgelijk. 
Op 26 mei voegt de aanklager aan de eerste aanklacht plotseling toe 
dat als gevolg van de brandstichting in het huis van Anthonius Hane-
greefs twee mensen zijn overleden, namelijk Serves Moons, een 
broer van de huisvrouw van Antonius, en Hendrik den Smet. Er wor-
den in totaal acht (mannelijke) getuigen à charge opgeroepen: vijf in 
verband met de brandstichtingen, en drie in verband met de tove-
narij7. Een huiszoeking in het huis van de moeder van de verdachte 
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is onmogelijk, omdat dat (wellicht als wraakaktie door dorpelingen) 
is afgebrand8. Moeder Anna Cuijpers is uiteindelijk die enige die ten 
voordele van haar dochter getuigt. De aanklager meldt dat Corst Gij-
sen, stiefvader der gevangene sich weijgerachtich houdt om te ge-
tuigen, en interpreteert deze weigering als een bewijs tegen de ver-
dachte voor soo veel daer vuijt bestaent dat hij niets en weet te de-
poneren tot voordeel der gevangene9. 
Op 11 juni wordt de verdachte nogmaals ondervraagd, ditmaal ook 
over het faeme (het gerucht) dat het kind dat zij heeft opgevoed niet 
haar kind is, een ook niet van de vader die zij genoemd heeft, en dat 
iemandt van haere vrinden oft kennissen een ongedoopt kind van 
Leyn heeft omgebracht en begraven. Op 13 juni bekent Leyn inder-
daad dat haar moeye (tante) soude een bastardt kindt door haer ge-
baert hebben vermoordt oft verdroncken in haere presentie. Leyn 
wijst zelfs de plek aan waar het kind ligt begraven, maar het is onbe-
kend of het lijkje nog wordt gevonden. Zij is dan al schuldig bevon-
den aan de haere geconfesseerde sacrilegien als brandtstichterijen. 
Op 16 juni wordt in Eksel het vonnis uitgevoerd: haar rechterhand 
wordt afgehakt, zij wordt gewurgd en haar lichaam wordt vervolgens 
verbrand op een plek op de grens tussen het hertogdom Brabant en 
het prinsbisdom Luik, bekend als de Hexenbergh, op slechts enkele 
kilometers van de grens met de Meierij van ’s-Hertogenbosch. 
Of Leyn Weckx inderdaad wegens hekserijen en dus als heks is te-
rechtgesteld wordt door verschillende schrijvers betwist10. In het 
vonnis worden feitelijk alleen de brandstichtingen bewezen geacht. 
Het procesdossier en het vonnis vermelden, buiten het woord sacri-
legien (wat zoveel betekent als heiligschennende daden), niets over 
bewezen hekserij.  Wel voert procureur Kelchtermans op 29 mei nog 
aan dat de pastoor van Exel heeft getracht de gevangene te doen 
exorciseren11 tot Hasselt ende Maeseijck door geestelijcke per-
soonen, maar dat dezen vonden dat de pastoor dat zelf moest doen, 
maar dat de pastoor een afkeer had van Leyn Weckx omdat zijn huis 
nu t sedert eenighe iaeren oock affgebrandt is geworde12. Wat wel 
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duidelijk is, is dat de inwoners van Eksel (en in de rest van het land) 
in 1725 nog steeds geloofden in het bestaan van hekserij13. 
Uit het procesdossier valt weinig af te leiden over het kind van Leyn 
Weckx. Kennelijk is er sprake van (minstens) twee kinderen: het eer-
ste kind is (volgens haar eigen bekentenis) door haar tante omge-
bracht, en van het tweede kind (dat zij heeft opgevoed) wordt ge-
zegd dat het niet van haar is, en ook niet van de vader die zij ge-
noemd heeft. Dat zou het kind kunnen zijn van Jan, de knecht van 
Dinghen Vliegen, met wie Leyn niet mocht trouwen. En dan wordt 
op 17 mei 1747 Peter Jansen, postillion, in Spoordonk gearresteerd. 
Is hij het betreffende kind? 
 
De dievende posteljon 
 
Peter Jansen is (soo hij segd) geboren te Overpelt in het land van 
Luik, en woont als postiljon bij Johan van der Pijl, postmeester te 
Sleewijk. Op dinsdag 16 mei 1747 vertrekt hij in stilte, om de vol-
gende dag, 17 mei tussen acht en negen uur door Adriaen Colen, 
postiljon van de postmeester te Eindhoven Willem van Vlockhoven, 
gearresteerd te worden in het huis van de kinderen van Gerit Paulus 
van Cuijk onder Spoordonk14, ter saeke dat hij (Peter Janszen) van 
sijnen confrater Nicolaes van Bunen, mede postilion van voorn. van 
der Pijl had met genoomen en van hem ondvreemd eenige goederen. 
In zijn bezit heeft hij een linnen zak met de gestolen goederen. Nico-
laas van Bunen herkent de goederen als zijn bezit: een calmincke ge-
streepte Borstrock met silvere knoopen, die in sijn bedsteede hing, 
item twee overhembden, een oud hembd, een paer mouwtjes, en 
twee paer onder met een paar boven koussen en een bonte neus-
doeck die uijt sijn ongeslooten sluijt mand heeft gehaalt. Een ge-
streept borstrok met benen knopen heeft hij aan Peter Jansen ver-
kocht voor een gulden, maar die heeft nog niet betaald. 
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Op 18 mei verlenen de schepenen decreet van apprehensie (een ar-
restatiebevel) tegen Peter Jansen, zodat er tegen hem op de crimi-
nele rol kan worden geprocedeerd22. Hij wordt, zoals gebruikelijk, 
gedetineerd in het raadhuis in Oirschot. 
Tijdens de verhoren op het raadhuis vertelt Peter in detail zijn op-
merkelijke levensverhaal. Bij zijn eerste verhoor op 18 mei verklaart 
de verdachte twintig jaar oud te zijn, en zijn ouders verloren te heb-
ben doen hij ontrent de drie jaeren oud waer. Zijn vader heette Jan 
Jansse. Tot zijn negende jaar heeft hij gewoond bij zijn grootmoeder 
van moederszijde, Anna, de weduwe van Corstiaen Cuijpers te Acxel. 
Hij heeft nog een tante, Geertruij Cuijpers die in Overpelt woont en 
de kost wint met weijen, en een oom, Aert Paulusse15 die als boer in 
Neerpelt woont. Op zijn negende jaar is hij bij zijn grootmoeder weg-
gegaan, en heeft hij gewerkt en gewoond bij boeren, het laatst bij 
Mattijs Schotels te Bockholt. Rond St. Jan 1745 is hij gaan wonen bij 
de schout van Bockholt, die tegelijkertijd postmeester aldaar was, 
waar hij anderhalf jaar in dienst is geweest. 
Met kerstmis 1746 is hij in Eindhoven in dienst gekomen bij post-
meester Vlokhoven, waar hij tot half april 1747 heeft gewoond. 
Daarna vertrok hij naar de postmeester van Sleewijck, Jan van de Pijl. 
Omdat hij geen aert bij sijn meester kon krijgen is hij stilletjes ver-
trokken, met de bedoeling om bij zijn oom of tante te gaan wonen. 
Hij bekent de diefstal van de goederen van zijn collega. 
Op 8 juni wordt Peter opnieuw verhoord. Hij geeft nu toe ook nog 
een oom in Duitsland te hebben, Jan Cuijpers, die ketelbuter is, en 
die volgens hij heeft horen zeggen daar is getrouwd. Zijn grootmoe-
der is overleden en begraven te Acxel (Eksel)16. Na de dood van zijn 
grootmoeder heeft hij anderhalf jaar gewoond bij zijn oom, Aart 
Paulusse, om daarna met diens medeweten als schaapherder te 
gaan wonen en werken bij Peter Smits tot Grotenbreugel. Toen Pe-
ter na een half jaar is overleden is hij gaan wonen bij Lijs Guijtens, de 

                                                           
22 R 1455 f. 24 
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zuster van Peter, die in Boeckholt woont. Vandaar is hij als schaap-
herder in dienst gekomen bij Mattijs Schotels. Daar heeft hij vier jaar 
gewerkt, om daarna in Hamond te gaan wonen bij een teut, ge-
naamd Adam Steevens, waar hij schaapsherder en boerenknecht 
was. Daarna komt hij terecht bij Jan Claessen Bouwman te Boeck-
holt, waar hij als schaapsherder heeft gewerkt van Kerstmis 1744 tot 
Pasen 1745.  Op de vraag of hij met de teut, Adam Steevens, ook 
heeft rondgereisd antwoordt hij dat Adam ziek was toen hij daar 
kwam wonen, en kort daarna overleden, zodat hij nooit met hem 
weg is geweest. Het geld dat hij gespaard had (hij weet niet meer 
hoeveel dat was) heeft hij aan de vrouw van Adam gegeven, die daar 
voor kost dat nodigh had.  
Hij ontkent dat hij ooit van een van zijn vroegere bazen schapen 
heeft ontvreemd en verkocht, en dat hij heeft wijsgemaakt dat ze 
door een wolf waren weggenomen. Eveneens ontkent hij betrokken 
te zijn geweest bij de diefstal die enige jaren daarvoor bij de pastoor 
van Overpelt is gepleegd. Wel is hij een keer door twee personen die 
dronken waren, en die hij niet kende, gevraagd om mee uit stelen te 
gaan. Dat was in de herberg van Jan Costers wonende tegenover de 
scholtus17 tot Boeckholt. Hij is daar niet op ingegaan. 
Op dit moment in het verhoor van Peter legt de drossaard hem voor 
dat zijn moeder te Exel is verbrand wegens begane brandstichtingen, 
en vraagt of dat hem niet meermalen is verweten. Hij zegt wel ge-
hoord te hebben dat zijn moeder verbrand is, maar dat hij toen drie 
weken oud was. Het is hem maar één keer verweten, en wel door 
Ariaen Coolen bij zijn arrestatie te Spoordonk. De drossaard legt hem 
nog eens het vuur aan de schenen over de diefstal bij de pastoor van 
Overpelt. Peter geeft toe van de diefstal gehoord te hebben, maar 
dat hij in die tijd bij Mattijs Schotels woonde. 
Omstreeks Pasen 1745 is hij komen wonen bij A. van den Brouck, de 
scholtus van Boeckholt, en hij heeft daar tot Allerheiligen 1746 ge-
woond. Als postillion verdiende hij ses patacons per jaar, een paar 
schoenen en twee hembden, en dat hij fatsoendelijck in kledinge 
was, en ses hembden had. 
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Vervolgens komt de drossaard terug op de diefstal bij de pastoor, 
maar Peter volhardt in het feit dat hij daar niets van weet. Hij zegt 
bij de scholtus te zijn vertrokken omdat hij hem geen nieuwe post-
rock wilde geven daer de sijne versleeten was. Hij moest van Boeck-
holt op Eindhoven rijden, en dat zowel bij dag als bij nacht. Hij heeft 
altijd de pakketten afgegeven en afgehaald bij Jan Cuijpers, herber-
gier en postmeester te Hamond, en bij Cornelis in de middelste hut. 
Bij van Vlokhoven reed hij tussen Eindhoven en Oisterwijk. Hij kreeg 
geen loon, maar wel van tijd tot tijd klederen, linnen en zakgeld. Hij 
vertrok, naar zijn zeggen, om dat hem niet met d’Expressens wilde 
laten reijden, daer drinckgelt van quam. Bij Johan van der Pijl, her-
bergier en postmeester te Sleewijck kreeg hij veertig gulden loon, 
omdat hij bij nacht moest rijden. Hij bevestigt dat hij vertrok omdat 
hij daar niet de aard had. Nogmaals bekent hij de diefstal van zijn 
collega. Hij weet echter niet hoe hij ertoe gekomen is, en is van plan 
geweest de kleding te dragen. 
De schepenen verzoeken per missive van 21 mei aan drie voormalige 
werkgevers van Peter om een referentie. Jan van der Pijl, de laatste 
werkgever van Peter, verklaart dat deze drie weken bij hem heeft 
gewoond en dat hij in die tijd in alles seer ordentelijk en na behoore 
geweest en hij niet anders gedaan als een ordentelijk postillion sijn 
pligt is. Hij weet niets meer te melden als de bevonde fout dat hij op 
een clandistiene wijs met eenigh goet van mijn ander postillion weg 
gegaan is. Van der Pijl vraagt dat de schepenen genadightlijk geliefft 
te handele. 
A. van den Brouck, scholtus tot Boekholt, schrijft dat Peeter Janssen 
bij ons heeft anderhalf jaer gewoont voor postellion ende heeft 
trouw en de eerlijck gedient gelijck hij schuldigh was te doen. Hij kan 
niets negatiefs over hem zeggen, en weet dat hij in Boekholt bij de 
boeren in onse gemeente noch ettelijcke jaeren gewoont hebben. De 
ouders van Peter zijn hem onbekend, maar hij heeft geseijt dat hij 
was geboortigh van Overpelt dat hij sijn ouders jonck hadde ver-
loeren het welck wel aan hem te sien was, want (hij) was heel bloet18 
van kleederen. Hij heeft hem aangenomen uijt compassie maar Peter 
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is door sijnnen eijghen wille van ons vertrocken naar den posthouder 
van Eijnthoven. 
W. van Vlockhoven, de postmeester van Eindhoven, antwoordt op 
de missive dat Peeter, welckers toenaem mij onbekent19, vanaf het 
het begin van het jaar tot de maand april bij hem in dienst is geweest 
en vermits de sterfte van mijn kneght gereden heeft, en dat hij van 
sijn dienst bij mij wel heeft waergenomen, en dat ick niets tot sijne 
laste weet.  
Zoals gebruikelijk vragen de schepenen voor het vonnis advies aan 
twee onpartijdige rechtsgeleerden. Aan hen wordt onder andere 
voorgelegd dat den sententie soo favorabel voor den gevangene ge-
lieft in te richten als eenigsints in Rechten kan bestaen, doch niet tot 
confinement20 om de groote coste en moeijlijckheijt voor de ge-
meente te meijden. De schepenen geven mee dat de jonckheijt en 
onnoselheijt van den gevangene mee moet worden gewogen. Het 
advies luidt: condemneren den gedetineerden Peeter Janszen over 
ende ter zaake voorschreve omme gebragt te worden ter plaatze al-
waar men alhier gewoon is executie van crimineele justitie te doen, 
en aldaar, andere ten exempel en affschrik met roeden strengelijck 
te werden gegeeselt, en bannen verders den gedetineerden voor den 
tijd van vijftig jaaren uijt deze vrijen Heerlijckheijd van Oirschot en 
jurisdictie van dien. 
De schepenbank van Oirschot wijst op 24 juni 1747 vonnis conform 
het advies van de rechtsgeleerden21. Peter wordt dus in het open-
baar met een roede gegeseld, en daarna verbannen uit de jurisdictie 
van Oirschot, waar hij vijftig jaar lang niet meer mag komen. Het is 
niet bekend waar hij naar toe is vertrokken. 
 
De zoon van Leyn Weckx 
De vraag of Peter Jansen inderdaad de zoon is van Leyn Weckx lijkt 
mij overtuigend bewezen. Als we de feiten uit het procesdossier uit 
Oirschot vergelijken met die uit de procesaantekeningen uit Eksel-
Hechtel zijn er voldoende overeenkomsten om de bewijslast rond te 
krijgen. Volgens eigen zeggen is Peter geboren te Overpelt (dat ligt 
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vlak bij Eksel) en twintig jaar oud bij zijn arrestatie. Dat betekent dat 
hij rond 1727 geboren moet zijn, maar onze voorouders waren veel 
minder accuraat in het bijhouden van hun feitelijke leeftijd dan te-
genwoordig, dus een verschil van twee jaar is verwaarloosbaar. Aan-
vankelijk verklaart hij dat zijn ouders, Jan Jansen en de dochter van 
Anna, de weduwe van Corstiaen Cuijpers (Anna Cuijpers was volgens 
de procesnotulen uit Eksel getrouwd met Corst (Corstiaen) Gijsen), 
verloren is toen hij ongeveer drie jaar oud was, maar later bevestigt 
hij zijn moeder is verbrand toen hij drie weken oud was. Dat laatste 
stelt ons voor het probleem dat Leyn Weckx werd gearresteerd op 
17 april 1725, en uiteindelijk op 16 juni van hetzelfde jaar geëxecu-
teerd. Als Peter drie weken voor die laatste datum geboren zou zijn 
was zijn moeder dus hoogzwanger tijdens het proces, en dan is het 
merkwaardig dat daarvan nergens melding wordt gemaakt. We 
moeten er dus van uit gaan dat Peter vóór de arrestatie is geboren, 
maar wel nog een zuigeling was toen zijn moeder werd aangehou-
den. Is hij dan wel een van de twee kinderen waarvan in het proces 
tegen Leyn sprake is? Het eerste kind is volgens de aantekeningen 
omgebracht, en kan dus niet Peter zijn. Van het tweede kind wordt 
gezegd dat het kindt t’ghene sij opgevoedt heeft haer kindt niet en 
soude wesen, noch dien soude vader wesen dien sij benoemt heeft. 
Of je van een pasgeboren baby kunt zeggen dat het is opgevoedt is 
de vraag, en dus is het waarschijnlijker dat Peter het kind is wat Leyn 
heeft gekregen van Jan, de knecht van Dinghen Vliegen. Uit de aan-
tekening uit Eksel blijkt niet wanneer de brandstichtingen hebben 
plaatsgevonden, maar als Leyn kort na deze gebeurtenissen is gear-
resteerd is het niet onwaarschijnlijk dat ze zwanger was van Jan de 
Knecht toen ze de brandstichtingen bij Dinghen Vliegen pleegde. De 
naam Jan komt in ieder geval overeen met de naam die Peter noemt 
tegen de drossaard van Oirschot. Hij verklaart ook dat hem maar 
éénmaal verweten is dat zijn moeder is verbrand, en wel door Adri-
aen Coolen bij zijn arrestatie in Spoordonk. Adriaen is een oud-col-
lega, en het is waarschijnlijk dat hij de informatie rechtstreeks van 
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Peter heeft gekregen. De zoon van Leyn Weckx vond het kennelijk 
geen probleem om open te zijn over het lot van zijn moeder.  
Hoe het na de uitvoering van het vonnis met Peter is vergaan is niet 
bekend. Het zoeken naar Peter Janssze (Jansen) die in 1747 uit Oir-
schot is verbannen is zonder verdere aanwijzingen hetzelfde als het 
zoeken naar een speld in de spreekwoordelijke hooiberg. Hopelijk 
heeft hij voor de rest een fatsoenlijk en naar omstandigheden geluk-
kig leven geleid, zonder de last van zijn opmerkelijke verleden. In 
Oirschot is hij waarschijnlijk nooit meer geweest. 
Over zijn moeder ontstond in de omgeving van Heusden-Zolder de 
sage dat zij ontsnapt was aan haar beulen, en eeuwenlang onder de 
grond (in een put) gewoond heeft om slechts af en toe aan de op-
pervlakte te komen om te spoken. Toen in 1912 op deze plek verti-
cale schachtputten werden gegraven voor de aanleg van de kolen-
mijn kwam de sage, en ook Leyn Weckx, weer tot leven.22 
 
 



________________________________________________________________43 

 
 

 

 
 
Anton Neggers 
  

De plaats waar Leyn Weckx werd geëxecuteerd heet op de kaart van de Oos-

tenrijkse Nederlanden (Ferraris, 1774) de Hexenberg. 
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1 In het procesdossier heet hij onder andere: Jansse, Janssze, Janszen en Janssen. 

Het is duidelijk dat bedoeld wordt: de zoon van Jan. 
2 postillion of postiljon: koerier die post vervoert en bezorgt, te voet (voetbode) of 

te paard, later ook met een postwagen. 
3 RHCe R Oirschot 1493. 
4 Ook de putheks krijgt een eigen straat, https://www.heusden-zolder.eu/ook-de-

putheks-krijgt-een-eigen-straat.aspx. 
5 Rijksarchief Hasselt, Rolregister van de schepenbank Eksel-Hechtel nr. 24. 
6 Fotse: scheldwoord met als betekenis: vrouwelijk geslachtsorgaan (kut), van het 

Duitse Fotze, vergelijk bijvoorbeeld ook (honds)vot. 
7 Rolregister a.w. f. 61, f. 62. 
8 Rolregister a.w. f. 66. 
9 Rolregister a.w. f. 66v. 
10 Onder andere door Jos Monballyu, Het proces van Ley Wecks in Eksel-Hecthel 

in 1725. Het laatste heksenproces in België?  Hechtel-Eksel. Historische en naam-

kundige bijdragen. Jubileumboek 3 (pag. 129-155) 2005. 
11 exorceren: duivelsuitdrijving. 
12 Rolregister a.w. f. 69. 
13 Dat Jan Celen, een van de schepenen die het vonnis over Leyn velde, op 13 juli 

1725 overlijdt, zal daar geen goed aan gedaan hebben. Rijksarchief Hasselt DTB 

Eksel 162 f. 138v. 
14 Gerit Pauwels van Cuijk/ Catalijn de vrouw/ Pauwelijn de meijt B(oven de 16 

jaar) Grietien/ Jan/ Leene Maria en Maria en Berbel de kinder o(nder de 16 jaar) 

wonen volgens de hoofdgeldlijst van 1706 onder Spoordonk. 
15 Arnoldus Pauls is getrouwd met Catharina Cuijpers. Zij laten tussen 1709 en 

1720 drie kinderen dopen in Neerpelt. 
16 Rijksarchief Hasselt DTB Eksel 162 f. 145: Quarta januarij (1736) obijt Anna 

Cupers munita. 
17 scholtus: schout. 
18 Bloet: bloot in de betekenis van weinig: dus hij had weinig kleren. 
19 Toenaam: familienaam, achternaam. Kennelijk vond de postmeester van Eind-

hoven het niet nodig de achternaam van zijn werknemers te kennen. 
20 confinement: gevangenschap. Een duidelijk geval van kostenbewustzijn: de 

schepenen willen de verdachte niet veroordelen tot gevangenschap omdat dat 

grote kosten voor de gemeenschap met zich meebrengt. 
21 RHCe R Oirschot 1455 f. 25v. 
22 https://www.volksverhalen.be/Heusden-Zolder_Putheks. 
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