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inhoud

Ten geleide
Jan Franken neemt de oudste tijden voor zijn rekening.
Van het prehistorische Oisterwijk is slechts schaarse informatie bekend. Evenzo als we praten over de tijd van de
Kelten, de Romeinen, Bataven, Merovingen en Karolingen
en de komst van de eerste missionarissen Lambertus en
Willibrord. Duidelijker wordt het vanaf circa 1200 wanneer hertog Hendrik, in het krachtenspel tussen diverse
grootgrondbezitters in het Brabantse, het toenmalige
Oost-Tilburg aan de heren van Tilburg wist te ontfutselen
en een nieuwe stad stichtte. Die noemde hij Oisterwijk. De
nederzetting was gelegen op een natuurlijke hoogte aan de
Voorste Stroom en op een kruispunt van wegen. Ze groeide
uit tot een bloeiende marktplaats en een centrum van
lakennijverheid. Schout en schepenen bestuurden stad en
kwartier. Er werd een grote stenen kerk gebouwd als teken
van welstand. Echter in de 16de en 17de eeuw kreeg de plaats
tijdens de Gelderse en Tachtigjarige Oorlog en de Franse
invallen te lijden van oorlogsgeweld en plunderingen door
de strijdende partijen. Oisterwijk viel ten prooi aan brand
en roof en de eens zo bloeiende marktplaats verviel tot een
kwijnend Brabants agrarisch dorp hard bezig om in de zorgen van alledag het hoofd boven water te houden. De 18de
eeuw was een tijd van opkrabbelen en langzaam herstel dat
zich pas in de 19de eeuw goed zou doorzetten.
Ad van den Oord besteedt in het tweede deel aandacht
aan de moderne tijd. De Franse Revolutie veranderde de
politiek-bestuurlijke en religieuze basis van het alledaagse
leven in Oisterwijk. De burgerij ontwaakte, de industrialisatie zorgde voor een nieuwe bloeiperiode, de katholieken
eisten hun plaats op en de verbindingen met de wereld
buiten Oisterwijk werden talrijker en intensiever door de
komst van de trein, het station en het verbeterde wegennet. Joodse bewoners verlieten Oisterwijk, maar de Joodse
begraafplaats blijft getuigen van de aanwezigheid van deze
bevolkingsgroep. De landbouw verloor zijn kleinschalige
en k(n)euterige karakter. Kerkhoven werd een agrarisch
voorbeelddorp. De bevolking groeide en daarmee ook de
wensen, behoeften en eisen op het gebied van wonen,
werken en ontspannen. Het toerisme kwam op. De Tweede
Wereldoorlog deed het dorp op zijn grondvesten schudden
maar Oisterwijk groeide verder. De vooroorlogse zekerheden
op het gebied van politiek, bestuur, geloof en onderwijs
werden ter discussie gesteld en in de jaren zestig zorgde
de jongerencultuur voor enige beroering. De “stadspoorten”
staan vandaag de dag wijd en uitnodigend open en velen

De eerste vermelding van de naam Oisterwijk is te vinden
in een oorkonde van hertog Hendrik i van Brabant gedateerd
op 25 februari 1212 (1213). Dat is achthonderd jaar geleden.
Een historisch feit dat gedurende heel 2012 gevierd wordt,
doorlopend tot in 2013. In het kader van dit jubileum Oisterwijk 800 is er ook ruimte om terug te kijken naar die vroegere
tijden. Daarin is veel gebeurd. Oisterwijk groeide en bloeide,
maar ook rampen en tegenslagen spaarden het dorp niet. In
dit boek, een initiatief binnen het grote scala aan Oisterwijk800-activiteiten, leest u er meer over.
De schrijvers, mr. drs. Jan Franken en dr. Ad van den Oord,
nemen u mee door die veelbewogen historie van Oisterwijk.
Wim de Bakker, lokaal historicus, verzorgde de beeldredactie en ondersteunde de auteurs inhoudelijk. Het is geen
aaneensluitende chronologische verhandeling geworden,
maar aan de hand van pakkende thema’s die hun sporen in
het verleden hebben getrokken laten zij die achthonderd
jaar, en wat daar aan voorafging, in woord en beeld aan
bod komen. Daarbij putten zij enerzijds uit originele historische bronnen en anderzijds uit hedendaagse onderzoeksresultaten, zoals vastgelegd in de talrijke losse publicaties
van de afgelopen decennia. Daarmee wordt het verhaal dat
dominee Stephanus Hanewinckel, secretaris Lambert van
den Hoevel, kapelaan Anton Huijbers en vele anderen over
Oisterwijks geschiedenis schreven geactualiseerd en in een
meer integraal verband samengebracht in één uniek boek.
Een cesuur is gelegd in 1794 toen de Fransen Oisterwijk
binnentrokken en de vrijheidseik op De Lind werd geplant.
Nieuwe tijden deden hun entree. Het oude regime verdween.
Het boek bestaat daarom uit twee delen. Globaal de tijd
van vóór 1794 en de tijd erna. Ieder hoofdstuk begint met
een ‘lieu de mémoire’, een pakkend beeld dat nog heden ten
dage concreet te zien is en herinneringen oproept aan of
verwijst naar vroegere gebeurtenissen. Een tijdbalk op de
eerste pagina geeft aan welke periode centraal staat in het
desbetreffende hoofdstuk.
Het eerste deel wordt gekleurd door het rood en het zilver uit het middeleeuwse wapen van Oisterwijk, tevens de
kleuren van Brussel, hoofdstad van het hertogdom Brabant.
Deel twee is doortrokken van het blauw en goud, de kleuren
van het huis Oranje-Nassau, het Koninkrijk der Nederlanden
waartoe Oisterwijk vanaf het begin van de negentiende
eeuw behoorde. Deze laatste kleuren werden gekozen voor
het eerste gemeentewapen. Het nieuwe gemeentewapen
heeft weer de oorspronkelijke middeleeuwse kleurstelling.
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Er is hard gewerkt aan dit boek. Niet alleen
door Franken, Van den Oord en De Bakker, maar
ook door vele anderen die onbaatzuchtig klaar stonden en
tot hulp bereid waren toen daarom gevraagd werd ter verkrijging van nadere informatie of pakkende illustraties.
Zonder hun medewerking had dit boek niet kunnen ontstaan. Op het grote gevaar af hen tekort te doen past het
daarbij toch in het bijzonder dank te zeggen aan Bob
Keasberry die met niet aflatende ijver talrijke foto’s heeft
gemaakt om het boek mee te illustreren. Ook aan de medewerkers van het Regionaal Archief Tilburg die steeds bereid
waren om archiefstukken te voorschijn te halen uit de diverse
Oisterwijkse archieven. Tevens stelde het Regionaal Archief
Tilburg geheel belangeloos haar beeldbank ter beschikking
om illustratiemateriaal uit te selecteren, waarvan ook
dankbaar gebruik is gemaakt.
Tot slot nog Theo Cuijpers en Bep Hobert-Brekelmans voor
het kritisch doornemen van de teksten, raap voor het
aanreiken van een bijgewerkt archeologisch overzicht en
Lauran Toorians, Beatrix van Erp-Jacobs en Karel Leenders
voor hun commentaar bij specifieke hoofdstukken over de
oude geschiedenis van Oisterwijk.
Verder past een woord van dank aan grafisch ontwerper
Veronica Dénis die het boek fraai heeft vormgegeven, aan
Almedeon die ervoor zorgde dat het ook een echt jubileumboek werd en de diverse in het colofon genoemde instanties
die de uitgave mede mogelijk hebben gemaakt.
De Stichting Het Kwartier van Oisterwijk hoopt met dit
deel v in de Oisterwijkse Historische Reeks enerzijds een
passende lustrumuitgave geleverd te hebben en anderzijds
een blijvend ‘livre de mémoire’ geinspireerd door het jubileum
Oisterwijk 800, dat velen toegang zal geven tot Oisterwijks
rijke verleden waarop en waaruit het Oisterwijk anno 2012
is gegroeid. Mag het de lezers stimuleren dit erfgoed te
koesteren en nader te onderzoeken.

De klepper (ratel) waarmee de
Oisterwijkse dorpsomroeper rondtrok om aandacht te vragen voor
zijn mededelingen.

brengen een bezoekje aan de ‘parel in ’t groen’, zoals het
dorp zich graag mag afficheren, om er te genieten van natuur en cultuur.
Het boek mag niet beschouwd worden als een uitputtende
en allesomvattende publicatie, als het einde van de bestudering van Oisterwijks historie. Integendeel, heel veel puzzelstukjes zijn nog niet ingekleurd en vergen meer onderzoek. Nieuwe informatie kwam en komt nog steeds naar
boven getuige de recente publicaties, zowel in boeken als
op internet en de talrijke artikelen over Oisterwijkse historische onderwerpen in De Kleine Meijerij, het tijdschrift
van de gelijknamige heemkundekring.
Bij het boek is een dvd gevoegd, afspeelbaar op de computer, waarop nog extra informatie over het Oisterwijkse
verleden is opgenomen: een transcriptie van de aktes van
1212 (1213) en 1555, een lijst van pastoors en schout en
schepenen en enkele filmpjes waaronder een wandeling
door Oisterwijk verzorgd door Frans Kapteijns en gemaakt
door de lovo. Ook het binnenwerk van dit boek staat er op
in een doorzoekbaar pdf-formaat, zodat de lezer gemakkelijk kan zoeken in de tekst.

Het bestuur van de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk.
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Eén lange zandweg
De geologische situatie

Natuurkrachten hebben er lang over gedaan om
Oisterwijk tot de parel van Brabant te maken.
Diep in de tijd en diep in de grond zien we dat
alle bodemlagen naar het noorden toe afhellen.
Dat komt omdat er, maar liefst 400 miljoen jaar
geleden, een bergrug van de omgeving van Brussel westwaarts naar Zuid-Engeland liep.1 Oisterwijk ligt op de noordflank van dat gebergte en
daarom hellen de diepe en ondiepe bodemlagen
allemaal af naar het noorden. Voorgangers van
Rijn en Maas stroomden over deze helling uit.
Geleidelijk is de Maas naar het oosten verschoven omdat krachten in de aardkorst het westen
van Brabant wat optilden. De Maas is er als het
ware gewoon vanaf gegleden en maakt nu een
reuzenbocht om Noord-Brabant heen.

Water en nog eens water

Die krachten in de aardkorst zorgden er ook voor dat een
strook Midden-Brabant de laatste 30 miljoen jaar 60 m is
gaan verzakken.2 Ook die slenk (verzakking) liep af over de
bergrug naar het noorden. Een van de positieve gevolgen
is dat het drinkwater dat we tegenwoordig in Oisterwijk
vanaf 1800 m diepte oppompen, uit dezelfde waterader
komt als het water dat ze in Spa in flesjes doen.3
Ten westen van Tilburg klimt het landschap uit die Roerdalslenk naar een hoger gedeelte en oostwaarts vormt de Peel
ook een hoger gebied. Dat zakken gaat nog steeds door met
0.8 mm per jaar. Aan de Peelrandbreuk gaat dat gepaard
met aardschokken die om de 20 jaar optreden. Bij de
westrand is het wringen, wat geen schokken oplevert. De
ondergrond van Oisterwijk ligt in de zakkingszone maar
de ‘deuk’ is nauwelijks herkenbaar omdat die later goeddeels met allerlei zandlagen weer is opgevuld.

Maas en Rijn leken in die oertijd van geen
kant op de ‘grote’ rivieren van nu. Het
waren in het voorjaar (smeltwater) en in
de herfst (regentijd) onstuimige, woest
kolkende, kilometersbrede stromen. Maar
in de korte zomer en ‘s winters, wanneer er
weinig water was, kronkelden in de bedding niet meer dan bundels van kleine
stroompjes en watergeultjes. Dan lag de
bedding bloot en had de wind vrij spel. Het
gevolg was dat er aan de zuidkant donken
(rivierduinen) ontstonden die onder meer
Rijn en Maas van elkaar scheidden. Dat was
opgewaaid grofkorrelig rivierzand. Ook ten
zuiden van de Maas en ten oosten van de
Schelde ontstonden ophogingen van rivierzand: de Brabantse Wal, Geertruidenberg,
Raamsdonk, Dongen, Heusden7, de Bossche
donken, Haren, Macharen, Escharen.9
In warmere tijden, de perioden tussen de
ijstijden, vormde zich oerbos en moerasbos. Later werd dat meer open bos. Men
spreekt dan van een parkachtig landschap,
maar het was wel een woest wildpark. Die
plantengroei vinden we terug als diepliggend veen. Daaroverheen waaide weer het
zeezand van de laatste ijstijd, dat niet voor
niets dekzand heet. 		

De ondergrond
Bij het uitstromen naar het noorden heeft de voorganger
van de Maas in Belgisch Limburg een opvallende puinwaaier achtergelaten. Die heet de Gordel van Sterksel en de
uitlopers ervan zijn bij Oss en bij Made nog goed herkenbaar omdat ze zoveel keien bevatten. Daar komt het aan de
oppervlakte, maar datzelfde grind komen we bij Oisterwijk
diep in de ondergrond tegen. 4
Het opvullen van de grote Midden-Brabantse slenk door
dekzand gebeurde in etappes. Elke ijstijd zorgde weer voor
een flinke laag extra. Net als nu kwamen wind en storm
uit het noordwesten. Omdat het ijstijd was, groeiden de
poolkappen aan en door al dat landijs en watertekort
lag de zee nu ver weg. De Rijn, met zijn zijrivieren Maas,
Schelde, Theems en Elbe, mondde pas in zee uit bij de Doggersbank ter hoogte van Noorwegen. Vanwege de kou was
het lege bekken van de Noordzee niet begroeid en zwiepten poolstormen het zand naar onze streken. De zware
deeltjes vielen het eerst neer (het onvruchtbare klapzand)
en de fijnere zanddeeltjes werden verder weggevoerd. Ze
vormden het vruchtbare lössgebied van Zuid-Limburg en
Zuid-Brabant.
In de voorlaatste ijstijd kwam het poolijs tot aan de lijn
Haarlem - Nijmegen. Het landijs stuwde een flinke wal aan
stenen, grint en zand (de morenen) voor zich uit, tot op
nog geen 40 km van Oisterwijk.5
We zien die wal nog terug in de Utrechtse heuvelrug met
de Grebbeberg. Vanwege die barrière konden Rijn en Maas
opeens niet meer over de hellende ondergrond naar het
noorden. Ze bogen allemaal haaks naar het westen af om
daar de zee op te zoeken: de Oude Maas en de Oude Rijn.6

De hoge kanten aan weerskanten van wat
we later de Meierij noemen, West-Brabant
en de Peel, bestonden uit enorme veengebieden. Tot 1150 waren die regio’s weinig
aantrekkelijk om te verblijven of er te
gaan wonen. Deze veengebieden aan beide
zijden van de slenk waren – hoewel hoger
gelegen – behoorlijk nat. Daar kwam bij
dat door de samenstelling van de grond
het overtollige water vanuit het veen
niet over de oppervlakte naar het dieper
gelegen gedeelte kon lopen. Die afvoer
gebeurde via het grondwater. Dat gaf in
de slenk maar vooral aan de rand ervan
opborrelende bronnen, zodat kleine beken
ontstonden. In het oosten noemen we dat
verschijnsel wijstgronden, meer naar het
westen heten ze kommer, kwel of sprang.
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Bodemprofiel onder
Oisterwijk van de bovenste
anderhalve meter.
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Peelrandbreuk
Gilze-Rijen breuk
Oisterwijk

Feldbiss

Hoogtekaart van Noord-Brabant met daarop enkele belangrijke
breuklijnen.

Roestvorming in het water door de aanwezigheid van ijzer.
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Zandwal langs het water.
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Omdat de Midden-Brabantse slenk naar het noorden afhelde,
liggen nog steeds bij Geertruidenberg en ’s-Hertogenbosch
de laagste punten van onze provincie. Daarom stroomt al het
water in de Meierij boven- en ondergronds zoveel mogelijk
naar het noorden.
De ondergrond in de regio Oisterwijk bevat veel mineralen,
vooral ijzer, die in het grondwater oplosten en naar boven
kwamen. Door roestvorming kleurde dat ijzer riviertjes als
de Rosep, de Rode Loop en de Rackloop, rood. Soms ging
het alleen om bruine oevers, maar in veel gevallen kwam
opgelost ijzer in zand terecht en vormde zo ijzeroer.

Dekzandruggen
Het laatste zand in de centrale slenk van Midden-Brabant
kreeg door die ondergrond met veen en leem ook enig reliëf.8
Er ontstonden zandruggen die vanwege de overheersende
noordwesten winden van west naar oostnoordoost lopen.
Een loopt er van Kaatsheuvel over Cromvoirt onder Vught
naar Oss en Herpen. De Drunense duinen maken deel uit
van die zandrug.9 			
Midden-Brabant kent twee nog grotere zandruggen: een die
van De Mierden onder Oirschot naar Son loopt, en die andere
die van Goirle door Tilburg en Oisterwijk loopt naar Haaren.10
Deze laatste zandwal van tientallen kilometers lang zal verderop voor ons het ontstaan van Oisterwijk verklaren.
Nog steeds is het niveauverschil op de kaart van het Actuele
Hoogtebestand Nederland zichtbaar, hoewel er door bewoning en vooral door bewerking als akkergrond heel veel
van de zandwal afgevlakt is. Omdat verder de lagere gedeelten door bemesting met heideplaggen zijn opgehoogd,
is er nu nog minder reliëf dan vroeger.				
		
De Brabantse zandgronden zijn veel natter dan je zou
denken. Na de ijstijd bleven de zeespiegel en de grondwaterspiegel steeds stijgen.1 1 Al het regenwater van het Kempisch
plateau wilde naar het lager gelegen noorden, maar donken
en vooral die langgerekte zandruggen vormden flinke barrières waar rivieren niet doorheen, alleen omheen konden.
Door dergelijke obstakels bleef het water in vennen staan,
en vormden zich veengebiedjes, moerassen en natte
heidevelden.12 Namen als Moerenburg, Moergestel, Biezenmortel, de Mortelen, Vught, Goirle en Goirke, Baarle,
Baest, Beerze (beer = modder) zou je op de eerste plaats in
veengebieden verwachten (De Moer, de Hoge Vught) maar
niet op zandgrond.13 In de vroege middeleeuwen was het
landschap aanzienlijk natter dan nu.14 Het water kon uit
de vele broeklanden maar moeilijk in de rivieren komen en
die vonden weer allerlei hindernissen op hun weg.

Belangrijkste riviertjes in het stroomgebied van de Dommel.

Laten we twee rivieren volgen. Ze ontspringen beide in
de sponsachtige, natte streek tussen Turnhout en Tilburg
en de verkleinde uitgaven heten tegenwoordig de Leij
(Voorste Stroom of Vuile Stroom) en de Reusel (Achterste
of Schone Stroom).15 De route van de Leij naar het noorden
wordt geblokkeerd door de massieve zandrug die van Goirle
richting Haaren loopt.16 De stroom buigt daarom af naar
het oosten. Ten zuiden van het brede beekdal van de Leij is
de grond weer hoger (de Pierenberg, de Oude Hondsberg)
en heeft zich door uitwaaien een wal gevormd. Daar kan
de Reusel niet doorheen en ook hij draait naar het oosten,
en nadert de Leij. Als ze voorbij Oisterwijk samenkomen
als Run of Essche Stroom, hebben ze samen nog niet voldoende kracht om op een zwakke plaats door de zandrug
te breken. Ze hebben de samenloop met de Dommel nodig
(versterkt met de Rosep en de Beerze) om boven Boxtel
eindelijk naar het noorden door te stromen.
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Het Van Esscheven. In de oudste tijden zorgden aanhoudende westenwinden voor uitwaaiing van de ontstane dekzandruggen. Daardoor
ontstonden laagtes met een zuidwest-noordoost richting, die zich met
water vulden en waarbij het uitgewaaide zand aan de noordoostelijke
zijde lage zandduinen vormde, zoals ook goed te zien op deze hoogtekaart van het Van Esscheven.

De beekjes van nu waren tot in de middeleeuwen flinke
rivieren, althans in de regentijd. Dat zien we aan het brede
rivierdal dat ze hebben uitgesleten. Bij Heukelom ten noorden van de Leij waren talloze beekjes en waterlopen die
uit een bron of in natte tijden door overvloedige neerslag
de rivier de Leij voedden en al voortgaand versterkten.
Maar deze (deels verdwenen) kleinere stroompjes hadden
meestal geen beekdal.18 Dat betekende dat ze door meanderen en graafwerk van plaats konden veranderen. Beken
zullen daarom zelden als grens gebruikt zijn. Hun natuurlijke verplaatsing kon immers grensconflicten opleveren.
De Korvelse Waterloop en de Zwartrijt waren respectievelijk gekanaliseerd en gegraven. Dat werden wel grenzen.

Het valt op dat de meeste Oisterwijkse vennen wat langgerekte ovalen zijn en aan de zuidkant, tegenover de oeverwal evenwijdig lopen aan beide stromen.19 Mogelijk loopt
de Reusel of Achterste Stroom deels door voormalige Leijvennen. Sommige vennen, waaronder het Schaapsven zijn
blijkens hun vorm waarschijnlijk deels oude armen van
de Reusel. Dit type kent door de rivierklei veel begroeiing
en die levert weer humus op. Voor een ander deel zijn het
uitgestoven laagtes in stuifzandterrein.20 Een voorbeeld is
het Galgeven. Deze laat ontstane vennen kennen nauwelijks begroeiing en vallen op door hun helder water. Ze zijn
schoon, voedselarm en hebben een humusvrije bodem.
		
De Centrale Slenk ziet eruit als een wasbord dat door
golfslag geribbeld is. De grote zandruggen die dwars op
de slenk liggen, en zo de waterafvoer naar het noorden
afsluiten, zijn de ribbels. Tussen die barrières zijn zowel
zandbulten (donken) als zanddalen te vinden. De meeste
van die laagtes verzamelen regenwater waardoor ze voedselarm zijn. Andere worden gevoed door kwelwater uit de

Van de twee rivieren bij Oisterwijk verplaatst de
Leij of Voorste Stroom minder water dan de Reusel
of Achterste Stroom. De middeleeuwer sprak ook
wel van de Kleine en de Grote Aa. Toch is de Voorste
Stroom voortdurend de levensader van Oisterwijk
geweest. Met verleggingen hebben de Oisterwijkers
al sinds de middeleeuwen op haar ligging ingegrepen.
Ondanks de watermolen heeft er zeker ook scheepvaart op de Leij plaatsgevonden.17
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ondergrond en bevatten opgeloste mineralen. Dat betekent
karig voedsel voor planten en juist dat is aanleiding tot
veenvorming.21 Door de latere bebossing is het golvende
landschap met veel zandbulten aan het oog onttrokken.
Ondanks alle erosie zijn ze er nog. Sommige kregen bijgelovige namen zoals Duivelsberg en Triptrapberg (tegenover
het Natuurtheater). De Kattenberg, onder de jurisdictie
van Oirschot, lag in de Oisterwijkse gemeint.
Minstens één van de vennen, het oostelijke Brandven op
de Kampina, is vrijwel zeker een pingo-overblijfsel. Dat
is een restant uit de ijstijd. Brabant was toen een meestentijds bevroren toendra en wanneer kwelwater naar
boven borrelde bevroor het aan de oppervlakte. IJs zet uit
en daardoor werd er een rand van aarde opgedrukt. Het
ijswater vormde een bevroren bal in de bodem. Toen het
klimaat weer warmer werd, bleef er een cirkelvormig modderbad over, met een verhoogde rand. Door stuifzand werd
die nog wat hoger. Binnen die aarden wal veranderde de
modder door plantengroei in veengrond.22
Het rivierdal van de Leij was (anders dan dat van de Reusel 23 ) tot aan de hoge middeleeuwen te drassig en te veel
met wilgen- en elzenbroekbebossing begroeid om op het
grasland langs de stroom vee toe te laten. Pas toen de
mensen de waterhuishouding gingen reguleren, werden
het beemden. Dat zijn hooilanden, nog te nat om vee in te
zetten, maar prima grasland om wintervoer te verzamelen.
Tegenover de Hondsberg draait de Reusel voor de Hulterberg naar het oosten weg. Opmerkelijk is dat in de middeleeuwen de situatie bij de Reusel bijna het spiegelbeeld was
van de situatie aan weerszijden van de Leij. De beemden
en akkers (de Oude Hondsberg) lagen aan de zuidzijde van
de Reusel en bij de Leij aan de noordzijde. Daaruit valt op
te maken dat het beekdal van de Leij oorspronkelijk dieper
was, en dat van de Reusel vroeger breder. Dat de Reusel
voorbij de Hondsberg ook beemden aan de noordkant had,
blijkt uit de vermelding van dat hooiland in het Oisterwijkse schepenprotocol.
Ten noorden van de Leij liep de eerder genoemde flinke
dekzandrug en daarop ontstonden de nederzettingen
Tilburg en Oisterwijk. Een uitloper van die rug lag ten
westen van de Reusel en daarop is Moergestel verrezen.
Nog noordelijker was de grond vrij vlak en voldoende vochtig. Daar was van na de Romeinse tijd tot in de 12de eeuw
bosgebied, voor zover de bosrand niet vanuit de heuvelrug
gerooid was en als akkerland in gebruik genomen (naast de
akkers op de zandrug). Juist in de 12 de eeuw namen in dit
gebied de uitbreidingen (Kerkhoven), de ontginningen en
de ontbossing een grootschalige vlucht.

Hoogteverschillen in de Oisterwijkse bossen.

Tegen die Midden-Brabantse zandrug botsten flinke rivieren
(nu beken) op zoek naar een weg naar het noorden. Begrijpelijk dat de hoge oeverwal aan de waterkant steil was. Water
was vlakbij en ook daarom was die zandrug niet alleen sinds
de prehistorie een doorgaande weg maar ook een plaats om te

Het Brandven op de Kampina is een voorbeeld van een pingo.
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één l ange zandweg

Vennenlandschap rond 1900 bij het Baksven.
Reconstructietekening van de belangrijke oost-westwegen.

bivakkeren en te wonen. Wanneer de bewoning permanent
wordt, zeker sinds de bronstijd, haalde men het water niet
meer uit de rivier maar groef men putten. Die werden via
het bodemwater door de rivier gevoed. Zo gefilterd leverden
ze schoon water van betere kwaliteit.
Wie nu in Oisterwijk op het eind van de Tilburgseweg richting
Heukelom kijkt, ziet nauwelijks nog de hoogte van de zandrug naar Tilburg. Het landschap is lang niet meer zo geaccidenteerd als vroeger. Natuurlijke oneffenheden zijn weggewerkt, oude akkers zijn door plaggenbemesting opgehoogd en
drassige laagten zijn met zand gevuld en heuvels geslecht.
Deze zandkam is in het landschap nog maar moeilijk te zien.
Wel goed zichtbaar is dat op dat lange, verbrede zandlichaam
twee oeroude wegen parallel aan elkaar lopen: in het verlengde van de Beukendreef (de Lage Baan) de prehistorische
Oisterwijkse Baan, en een andere in het verlengde van de
Tilburgseweg, ongeveer waar nu de Heukeloomseweg loopt.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

Was het een weg voor de zomer en was de andere voor de
winter, of kwam er een tweede weg om de onderhoudsplicht te ontduiken? In de kom van Oisterwijk zetten deze
beide wegen zich voort in de Kerkstraat en de Hoogstraat.
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Voor het eerst mensen in Oisterwijk

We weten in de archeologie nooit wat er allemaal gemist wordt, wat er geweest is, wat nog
in de bodem zit en wat voor altijd verloren
ging. Dat geldt speciaal voor Oisterwijk omdat
het huidige centrum op precies dezelfde plaats
ligt als de twee nederzettingen die vóór 1200 bij
de kerk en wat later bij de lindeboom tot ontwikkeling kwamen. Op de zandwal die dwars
door Oisterwijk loopt, is ook tevoren gewoond.
Hoog en droog en toch water in de buurt. Mensen konden in de prehistorie tot in de vroege
middeleeuwen nauwelijks een plaats vinden
waar het beter was om je permanent te vestigen. Daarom mogen we in het Oisterwijkse veel
sporen en voorwerpen verwachten, zoals we
die ook vinden in de omliggende gemeenten.
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Vier stukjes vuursteen, waarschijnlijk uit de Midden-Steentijd, gevonden op het opgravingsterrein Catharinenberg in 2008.

Wrijfblok om
pijlpunten
te scherpen,
gevonden
te BerkelEnschot.

Maar door gebrek aan belangstelling is er binnen en buiten
de bebouwde kom van Oisterwijk weinig archeologisch
onderzoek gedaan.1 In het centrum is het moeilijk graven,
maar als we onze kennis willen vergroten, zullen gemeente
en andere betrokkenen meer dan in het verleden alert
moeten zijn, overal, bij elke sloop, nieuwe riolering enzovoort.2 Ook de nog aanwezige kelders, die veelal opmerkelijk oud zijn, vragen bijzondere aandacht.

De eerste mensen
In het hiervoor beschreven landschap verschenen kort
na 10.000 vJt de eerste mensen.3 We kunnen ze nog geen
Oisterwijkers noemen, want ze waren voorbijgangers. De
ijstijd liep op zijn einde en op het toendragebied trokken
kuddes oerossen en vooral rendieren. Zomers graasden ze
in onze streken en tegen de winter trokken ze naar het zuiden. De rendierjagers volgden die kuddes en leefden ervan,
aangevuld met wat vis en vooral met bessen, paddenstoelen en vruchten. Met drijfjachten probeerden ze een van
die grote dieren, meestal een jong of een ziek beest, te isoleren en dan gebruikten ze hun grote houten speren met in
het vuur geharde punt of met een vuurstenen uiteinde om
het dier te doden. Dat was dezelfde manier waarop de Neanderthalers in de ijstijd op mammoeten hadden gejaagd.
Maar die mensensoort was kort na de ijstijd verdwenen en
deze jager-verzamelaars waren al moderne mensen.
Als overblijfsel van hun zomerkampen vinden we soms
vuursteenafslag op de plaats waar ze hun speerpunten
maakten of aanscherpten. Dergelijke vindplaatsen zijn
behalve in de Loonse en Drunense duinen ook langs de
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zandrug aangetroffen waarop Oisterwijk ligt. 4 Nabij Ter
Borch is een vuurstenen schrabber ontdekt (Archis w. 438
24). Een zandstenen wrijfblok om speer- en pijlpunten van
been of hout te slijpen, werd in Berkel-Enschot gevonden.5
Die laatste vondst maakt ons duidelijk dat wij een vertekend beeld hebben van het jachttuig en gereedschap uit de
oude en de midden-steentijd. We vinden alleen vuursteenrestanten terug omdat been (hoorn) en hout vergaan zijn,
maar vuursteen was zeldzaam of moest van ver komen.6
De rendierjagers hoorden bij de oude steentijd. Rond 9000
vJt barstte in de Eifel een vulkaan uit en veroorzaakte een
natuurramp. Tot in onze omgeving ontstonden enorme
bos- en toendrabranden. De rook en de as zorgden gedurende lange tijd voor een slecht klimaat.7 In deze laatste
koudeperiode leefden hier waarschijnlijk dan ook geen
mensen, want we vinden nergens hun sporen.

18

Parkachtig bos in de midden-steentijd
In de midden-steentijd (8000 -5300) veranderde het klimaat.
Het werd een of twee graden warmer op jaarbasis. Dat lijkt
weinig maar het leverde een totaal andere plantengroei
op. Geen eindeloze vlakten meer waar op het zand alleen
mossen en grassen groeiden, maar er ontstond een dichte
begroeiing met bomen en struikgewas. Eerst komen er
naaldwouden. Meestal zijn berken de eerste loofbomen,
gevolgd door essen, iepen en hazelaars en daarna door
eiken en op droge stukken: beuken. Ook de hoeveelheid
water nam toe. Dat kon tussen de hoge zandruggen moeilijk
weg. Er waren dus veel vennetjes en moerassen. Een dergelijk
oerwoud bood geen plaats aan grotere dieren maar juist
wel aan kleinere soorten, aan watervogels en aan vissen.
Dat was het voedsel voor de mensen van de middensteentijd, aangevuld met noten, wortels en knollen en nog
steeds bessen.
De ruimtelijke situatie rond Oisterwijk en de vondsten uit de
oudste prehistorie in de omgeving (Heukelom, Berkel, Haaren)
maken duidelijk dat in en om Oisterwijk jager-verzamelaars
hun kampementen hebben opgeslagen.8 Anders dan later de
eerste boeren zetten ze zich niet op de hoogte bij de rivier
neer, maar wel in de buurt daarvan. Want de hellingen van
de zandkam en het moerasbos bij de rivieren waren favoriete
verblijfplaatsen voor het wild. De raaklijn tussen loofbos en
moerasbos was bovendien een ideale plaats voor noten en
bosvruchten, en de woeste riviertjes waren rijk aan vis.
Mogelijke gebruikssporen van deze jagers in Oisterwijk
mogen we daarom verwachten ten noorden van waar nu
de spoorlijn loopt, in wat veel later Kerkhoven en de Schijf
heet. Dan zou het gaan om vuurplaatsen, zoals die in de
wijde omgeving worden aangetroffen, bij een cirkelvormige tent of hut, waarbij afslag te vinden is van vuursteen
(voor pijlpunten, speren en vuistbijlen).9 Een enkele keer
gaat het om een meer uitgebreide nederzetting, waar men
in opeenvolgende jaren terugkwam voor onderhoud en verwerking van het van elders meegebrachte vuursteen.
De mensen van de midden-steentijd hadden voor de jacht
lichtere (werp-)speren nodig en ze beschikten over een
nieuw wapen: pijl en boog. Hun vuursteenafval laat
kleinere speer- en pijlpunten met weerhaken zien. Ook
hanteerden ze stenen vuistbijlen en soms zelfs een slagbijl,
herkenbaar aan een geboord gat waar de houten steel
door kwam. Zij hadden hier eveneens zomerbivakken en
verder naar het zuiden winterkampen. Beide werden niet
voor korte tijd gebruikt, maar gedurende het hele seizoen
en mogelijk het jaar daarop weer. Daarom zullen tenten
vervangen zijn door bouwseltjes van takken.

Stuk van een stenen vuistbijl (13,5 cm), waarschijnlijk uit 1800-1700
vJt, in 1977 gevonden nabij de Rosep aan de rand van de Kampina.

De hoogteverschillen waren in die tijd veel groter dan vandaag. Zelfs in de 19de eeuw, bij de aanleg van de spoorlijn,
zag je de hoogten en het beekdal nog veel duidelijker dan
nu. De centrale dekzandrug moet ooit drie meter hoger
gelegen hebben dan de omgeving en zeker vijf meter hoger
dan de rivier. Omdat de verheffing wel 20 km10 lang was,
werd hij al in deze prehistorische tijden als doorgangsweg
gebruikt.11 Jagersgroepen kwamen over deze routes met
elkaar in contact, omdat men extra krachten bij het drijven
en jagen altijd goed kon gebruiken. Het tracé, dwars door
het huidige centrum van Oisterwijk, is zeker zes- tot achtduizend jaar oud.

Vestiging
De jonge steentijd (neolithicum, vanaf 4000 vJt) met zijn
gepolijste bijlen was de tijd dat de eerste boeren zich hier
blijvend gingen vestigen. Vanaf deze tijd vinden we scherven van aardewerk. Die eerste bewoningsfase vond plaats
op heuveltoppen ter hoogte van Enschot 12 nabij de vennen
ten noorden van de Leij, maar al spoedig op en langs de
lange zandrug die naast de rivier13 van Tilburg naar Haaren
liep, en die sindsdien tot nu toe permanent bewoond is
geweest. De vondsten uit deze tijd vinden we over de hele
lengte van de duinrug en aan de noordkant ervan, niet
aan de kant van de rivier. Zo is in 1977 in de Stationsstraat
in Oisterwijk een vuurstenen bijl van ongeveer 3000 vJt
gevonden (Archis 13948 en 14469).14
Vanaf nu gaat het steeds om de drie-eenheid van nederzetting, akkergrond en begraafplaats. Voor wat de nederzettingen betreft, blijken de eerste vaste bewoners zich
te vestigen in boerderijen die ze een paar honderd meter
van elkaar bouwden. Ze vormden dan geen gehucht maar
hadden wel onderling contact. Samen hebben ze meer in
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heen, respecteerden de vroege middeleeuwers in EnschotHeukelom nog het grafveld naast de deur uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd.15 Er waren eeuwen over heen
gegaan, maar ook de boeren in de Merovingische periode
herkenden het grafveld uit de urnentijd. Ze hebben er
immers niet geakkerd, maar hun nederzetting ligt er wel
tegenaan. Ze waren er ook niet bang van.
In de nieuwe steentijd vond de overgang plaats van jagen
en plukken naar een begin van veeteelt en landbouw. De
kennis van dieren en planten nam toe en men ging ermee
aan het fokken en kweken. Dat gebeurde natuurlijk nog
op kleine schaal en erg primitief. Men had geen idee van
bemesting. Landbouw was daarom roofbouw. Een perceel
werd bewerkt en als de grond onvruchtbaar geworden was,
kapte men een nieuw stuk bos open. De oude akker viel
terug aan de natuur. De grond verstoof, raakte begroeid
met hei of in het beste geval herstelde het bos zich, maar
wel erg langzaam. Nog steeds werkte men met gepolijste
stenen bijlen en met schrabbers van kwartsiet om huiden
schoon te maken. Toch moet de overgang naar landbouw
en veeteelt een cultuuromslag van jewelste geweest zijn.
De nomaden werden blijvers. De mensen gingen zich
definitief vestigen. De pioniers bakenden hun terreinen af
en grond werd een bezit. Ze maakten nog steeds speren en
pijlpunten, maar niet meer alleen voor de jacht. De verre
buur was nu namelijk een ‘ander’ geworden, een concurrent die bij een andere stam hoorde, een mogelijke vijand.
					
Deze eerste boeren zijn heel zeker onze directe voorouders
geweest. En wat meer is; ze hebben als vaste bewoners veel
meer sporen voor ons achtergelaten dan wat steenslag.
Voortaan bouwde elke generatie een permanente woning.
Dat waren lange huizen van palen en vlechtwerk, waarschijnlijk afgedekt met stro, plaggen of wellicht graszoden.
We vinden er niet meer van terug dan de verkleuringen
van de verticale palen in de grond. In onze zure zandgrond
is alle organisch materiaal vergaan. Zo’n huis ging bijna
twee generaties lang mee. Archeologen rekenen zo’n 50 jaar
voor een door hout gedragen constructie. Het huis werd een
eindje verder weer opgebouwd wanneer de grond uitgeput
was of de bouw versleten. We spreken van ‘zwervende erven’,
zoals we in de vroege middeleeuwen ‘zwervende gehuchten’
zullen tegenkomen. Graan werd mogelijk in goed afgesloten
kuilen in de grond bewaard. Ondanks dat men ‘hoog’ woonde, lijkt dat inkuilen vreemd. Maar graan gaat in de grond
kiemen en wel eerst aan de buitenkant van de graanmassa.
Daarvoor is zuurstof nodig. Die wordt in de leemachtige

Reconstructie ijzertijdboerderij, zelfdragende balken en overhellend
dak om de lemen wanden tegen regen te beschermen.

Pot van de Steingroepcultuur uit de Moergestelse Molenakkers, opgegraven in 1977.

het landschap ingegrepen, dan de wetenschap tot nu toe
dacht. Wat de dodenakkers (urnenvelden, heuvels, necropolen) aangaat, is in de omgeving daarvan de menselijke
invloed juist heel gering geweest. Men bleef er niet weg,
men eerbiedigde deze rustplaatsen. Zelfs over de ijzertijd
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kring De Kleine Meijerij,16 is niet per se de oudste (want er
zijn potten uit dezelfde tijd uit Veldhoven en Eindhoven)
maar het is wel de enige die compleet, bijna ongeschonden
is opgegraven.

De tegenwoordige opvatting over afstamming, ondersteund door dna-onderzoek, wijst de interpretatie
uit vorige eeuwen van volksverhuizingen, van cultuurovergangen op etnische gronden van de hand. Er zijn
geen of nauwelijks grote verplaatsingen geweest,
met vrouwen, kinderen en karren. Machtsovernames
gebeurden hoogstens door kleine groepen mannen,
of jongeren met een charismatisch leider, die in de
onderworpen samenleving de elite gingen vormen.
Als minderheid gaven ze hun naam aan de oude
samenleving, waar men zich maar al te graag met de
overwinnaars identificeerde. Ineens hoorde iedereen bij
de Bataven of bij de Franken, zelfs bisschop Gregorius,
al was die groep indringers zo klein dat ze in hun
Frankenrijk in de kortste keren hun taal verloren.
De geschiedenis laat ons grote cultuurbreuken zien,
maar die overgangen vinden plaats van binnenuit.
Meestal komt de aanzet van buiten, maar het bakproces voltrekt zich in eigen gelederen. Naast cultuurbreuken krijgen we ook steeds meer oog voor continuïteit.
De vaste plaatsen van dodenakkers, urnenvelden,
necropolen en kerkhoven wijzen voor de moderne
wetenschapper op continuïteit van de bevolking.
We hebben allemaal hetzelfde substraat in onze genen.
De zgn. volksverhuizingen hebben maar minieme
verschuivingen veroorzaakt. De cultuur slaat om
(bijv. van Keltisch naar Germaans of omgekeerd),
de mensen blijven.

De overgang van steentijd naar bronstijd (2300-700 vJt)
was een kwestie van eeuwen en vond dus erg geleidelijk
plaats. Het weinige metaal dat er was, kon vooral het
snijden en hakken verbeteren. Van houten werktuigen
werd daarom enkel het snijvlak van metaal. Van speren
was alleen de punt van brons. Dan nog was metaal vooral
voor de hoofdlieden bestemd. Die konden zich een kort
zwaard permitteren. Brons is een legering van koper en
tin. Deze metalen zijn beide niet in onze streken aanwezig
en moesten van ver gehaald worden. Het meeste werk werd
daarom nog gewoon met vuurstenen gereedschap gedaan
of er werd geploegd met een gewei.
In de steentijd begroef men de belangrijkste doden al in
grafheuvels. In de bronstijd behield men het gebruik van
grafheuvels, maar ging men de doden cremeren. Zo zijn de
grafheuvels op de Regte Heide (Goirle-Riel) uit de bronstijd.
In de late bronstijd ging het uitsluitend om crematies. In de
oorspronkelijke grafheuvel kwamen ook latere bijzettingen.
De crematieresten konden in een kuil begraven worden, maar
in de late bronstijd werden de resten in urnen bijgezet. De
grote urnen zijn van de vroege bronstijd, kleinere zijn van
later. Maar tradities blijven. Over de urn kwam toch weer
een grafheuvel (als je belangrijk was) en die werd omzoomd
met een geul en palen. Die grafheuvels lagen niet ver van de
nederzetting, op belangrijke plaatsen en bij rivierovergangen.
Ze waren tevens markante signalen: hier wonen wij onder de
bescherming van onze voorvaders en dit is onze grond, die we
van onze voorouders, de pioniers, kregen.

grond (of in een zak) onttrokken aan de omgeving en aan
de verdere graanmassa. Zonder zuurstof kan de rest, tot
90% van het graan, dan niet meer bederven.
Een van die groepen van eerste boeren die rond 3000 in
Noord-Brabant kwamen, was de Steinmens. Deze mensen
met kennis van een nieuwe cultuur zijn genoemd naar de
Zuid-Limburgse plaats Stein, waar een neolithische nederzetting is gevonden. Ze moeten karren gehad hebben,
want ze kenden al wielen: een schijfwiel gemaakt uit de
doorsnee van een boomstam. De pot van de raadselachtige
Steincultuur uit Moergestel, in het bezit van heemkunde-

Niet alle crematieresten konden verbranden, maar uit het
smelten van metaal (hergebruik) blijkt duidelijk dat men
intensiever vuur kon maken dan met het oude kampvuur.
De vondst om metaal te kunnen smelten en in een vorm
voor elk gebruik geschikt te maken, moet ervaren zijn als
een gift van de goden. Soms vinden we ongebruikte bronzen
bijlen (enorm kostbaar) als een wijgeschenk aan de goden
terug bij water, een heuvel of een andere heilige plaats.17
Een betere beheersing van het vuur (door het gebruik van
ovens en door het branden van houtskool in plaats van
hout) leverde verder uit leem gekneed aardewerkbaksel
op. De vele archeologische schervenvondsten zijn door
vergelijking goed te dateren. Tegenwoordig zijn er zelfs

Bronstijd en ijzertijd
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Deze IJzertijdscherven werden eind
jaren tachtig gevonden bij een ontgronding op de grens
van Heukelom en
Oisterwijk tussen
de spoorlijn en de
Oisterwijksebaan.

natuurwetenschappelijke methoden om de ouderdom van
scherven rechtstreeks en nauwkeuriger te bepalen. Wanneer er verschraling in de leem zit, is de leeftijd met de
c-14 methode voor organisch materiaal vast te stellen.18
De woningen werden in deze periode ook groter. Ze zullen
minstens één generatie meegegaan zijn. Daarna werden ze
in de buurt opnieuw opgebouwd. De akkers werden indien
nodig nog verplaatst maar de woningen, in de bronstijd
gemiddeld 17 bij 6 m waren te belangrijk.19 Er waren geen
aparte stallen, dus mens en dieren woonden bij elkaar.
In de omgeving van het huis lagen afvalkuilen, maar
minder voorraadkuilen. Daarvoor in de plaats kwamen
de spiekers. Vier paalgaten, dicht bij elkaar, verraden die
voorraadschuurtjes op palen, die een bodem vrij van de
grond hadden, zo gemaakt dat er geen ongedierte bij kon.
IJzer is wel bewerkelijk maar de grondstof (ijzeroer) was
makkelijk te krijgen. Daardoor vond de vernieuwing die het
ijzer bracht sneller ingang. Bovendien was ijzer veel harder
en slijtvaster dan brons en ook scherper te maken. IJzer was
een erg nuttige sprong voorwaarts, terwijl de ontdekking
van brons vooral symbolisch-ritueel indruk had gemaakt.
In de ijzertijd nam de bevolking toe. Men begroef zijn
doden op (vlakke) urnenvelden, zoals die in de jaren vijftig
na diverse vondsten van losse urnen aan weerszijden van
de Beukendreef zijn aangetroffen (700-200 vJt; Archis
36514 en 39010). Voor onze streek concentreerde de bewoning zich weer op de hoge dekzandrug van west naar oost.
De bevolkingsgroei is verklaarbaar omdat ijzer hier lokaal
voorkomt en de vervaardiging had onmiddellijk nut voor
het krasploegen en bij het kappen. IJzer zit in de diepe

Urnen gevonden bij de Beukendreef in 1952.
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Een urn ‘ín situ’, gevonden in Enschot in 2011.

22

legenda archeologische vondsten Oisterwijk

Twee putten uit de 15de eeuw,
in oktober 2007 gevonden
op het Lindeplein (foto
rechts). De wand van
de opengewerkte put
is opgebouwd uit plaggen. Putten werden ook
gemaakt van uitgeholde
boomstammen.
Deze boomput (foto links)
is van rond 1400 nJt en
werd in 1992 gevonden
in de Heuvelstraat te
Moergestel.

km verder.21 In de ijzertijd kende men kleine vierkante akkers
van ongeveer 30 x 30 m die aan alle kanten afgebakend waren
met een wal. Na enkele jaren werd dat al een flinke houtwal.
Samen vormden die akkertjes met hun meer intensieve
landbouw een honingraatstructuur. Celtic fields waren tot
voor kort onzichtbaar in het landschap, maar dank zij
luchtfoto’s worden er steeds meer ontdekt.22 Bij Banisveld
op de grens van Oisterwijk en Oirschot is zo’n structuur
gevonden.			
De bewoners van Oisterwijk in de late ijzertijd waren Kelten
van de stam van de Eburonen. Op het moment dat de Romeinen hier kwamen, brak er een nieuwe periode aan. Niet
alleen omdat de Romeinen het schrift kenden en over deze
‘barbaren’ gingen schrijven, maar vooral omdat deze veroveraars een nieuwe, vergevorderde cultuur meebrachten.
Maar voor en na dat keerpunt rond 50 vJt, het ene moment
nog in de prehistorie en het volgende moment in de geschiedenisboekjes, het bleven toch dezelfde ijzertijdmensen. Ze
blijken nu alleen een naam te hebben: Eburonen.

lagen onder in de Brabantse grond en komt met het grondwater naar boven waar het roest en neerslaat in ijzeroer.
Dat oer moet je verschillende malen op hoge temperatuur
zuiveren van zand. Hoe meer bewerkingen, hoe beter ijzer
je overhoudt. IJzeroventjes, niet op hout of houtskool maar
op steenkool gestookt, zijn onlangs in Enschot gevonden.
Ze dateren uit de middeleeuwen, maar ook de zogenaamde
Romeinse villa in Hoogeloon had zijn status al eerder aan
het daar veelvoorkomende ijzeroer te danken.
In de ijzertijd liet men het oude patroon van ‘zwervende
erven’ langzamerhand los, maar pas in de Romeinse tijd
was het helemaal over om een erf na 20 jaar (één generatie)
te verlaten en elders een nieuw huis te bouwen. Vanaf het
begin van de jaartelling blijven de generaties lange tijd op
dezelfde locatie wonen.20 Elk woonstalhuis had een of twee
bijgebouwen (schuren?) en een eigen waterput. Meestal
bestond een gehucht uit twee of drie (gelijktijdige) woonstalhuizen en lag het volgende drietal woningen zeker een
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De prehistorie voorbij; geschreven bronnen

De mensen die in de late ijzertijd in onze omgeving
leefden, waren Kelten. Dat is geen etnische aanduiding. Ze waren gewoon de nakomelingen van
de bronstijdmensen, maar ze spraken een Keltische taal en ze voelden zich Kelten of Galliërs.1 Dat
woord gebruikten ze overigens niet. Ze duidden
zichzelf en elkaar aan met de stamnamen: Menapiërs, Nerviërs of Treveren. In Noord-Brabant en
Noord-België leefden de Eburonen, de mensen
van de taxus (giftige conifeer). De altijd groene
taxusboom (Taxus baccata), in het Gallisch eburos,
‘symbool van het leven’ genoemd, was een van de
Keltische heilige bomen. De Eburonen ontleenden
hun naam aan deze boom als: ‘de strijders onder
bescherming van de taxusboom.’
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Eburonen.

Portretbuste van Julius Caesar, gevonden te Nijmegen.

Ze leefden niet achter versterkingen maar in
gehuchten en alleenstaande boerderijen tot
Julius Caesar deze richting uitkwam. Hij
was consul van Rome, maar had meer
ambities dan generaal te spelen in
Spanje. Zonder opdracht begon
hij aan de verovering van Gallië
(het latere Frankrijk) en dicteerde
daar een boek over. Met hem
eindigde voor onze contreien de
prehistorie en begon de geschiedenis met zijn geschreven bronnen.

dorp moeten onderwerpen. Hij beperkte zich tot
strategische plaatsen. De verovering van het
noorden tot aan de Rijn duurde vanwege
de versplintering van de stammen langer en hij meldde als excuus dat deze
noordelijke stammen (hij gebruikte
de verzamelnaam Belgae) geduchte
tegenstanders waren.
In onze omgeving leefden de Eburonen. Zij waren het die een paar
jaar na de verovering van Gallië
als eersten tegen de Romeinen
in opstand kwamen.3 Ze hadden
tevoren vrede met Caesar gesloten
in ruil voor voedselleveranties. Kort
daarna kregen ze te lijden van een
aantal misoogsten. Ondanks bedreigingen wilden ze toen de Romeinse
bezettingsmacht niet meer van voedsel voorzien. Dat zou ten koste van hun
eigen mensen gaan. Onder leiding van
hun leider Ambiorix lokten ze het bezettende
legioen bij Atuatuca (bij het huidige Tongeren of
bij Thuin ten zuiden van Brussel) in een hinderlaag
en maakten de soldaten af. Caesars wraak was vreselijk. Hij schrijft dat hij het hele volk, inclusief vrouwen

Eburonen
Caesar kon de grote machthebbers in
Zuid- en Midden-Gallië snel onderwerpen. Ze hadden grote stammenrijken en als hij de vorst eenmaal aan
zijn kant had, was het met het verzet
gedaan. Moeilijker lag het in het noorden
van GallIë want de Eburonen of de Nerviërs
hadden geen grote stamverbanden. Ze waren
minder georganiseerd dan in het zuiden.
Hier was elk dorpshoofd stamhoofd en was
er geen centrale vorst.2 Daarom kreeg Caesar
verzet van elke stam en zou hij dorp voor

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar
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De Bataven (nu dus een mengvolk) maakten zich verdienstelijk als bondgenoten van de Romeinen. Hun ruitereenheden waren befaamd. Hun stam- en dorpshoofden
mochten zich al snel Romeins staatsburger noemen en de
belangrijkste Bataven kregen een opvoeding en opleiding
in Rome. Bataven hoefden geen ander tribuut (belasting)
te betalen aan de Romeinen dan de vaste levering van
een derde tot de helft van hun jongeren voor dienstplicht
elders in het wereldrijk. Vooral in de Betuwe, maar ook in
onze streken waren de zich Bataafs noemende inwoners
bezig met paardenfokkerij. Wanneer de veteranen, die over
de hele wereld dienst hadden gedaan, terugkeerden namen
ze de culturele verworvenheden van elders mee naar
hier. De Romeinse villa waarvan de resten in Hoogeloon
teruggevonden zijn, kon met vloerverwarming, mozaïekvloeren, rode dakpannen op Romeinse wijze, oppervlakte
en inrichting zo uit Italië weggehaald zijn. Het was een
staaltje opschepperij van een rijk geworden thuisgekomen
veteraan die zich hier als beschermheer liet huldigen,
betere landbouw- en irrigatiemethoden liet zien maar zich
na zijn dood volgens oude traditie in de grafheuvel van
zijn voorvaderen liet bijzetten. Er zaten in onze streken in
de Romeinse tijd geen of nauwelijks Romeinen (tenzij aan
de limes). Al de Romeinse vondsten zijn artefacten van
‘romaans’ geworden inheemse mensen. 8 Zelfs de graven in
Esch (de kostbaarheden uit het befaamde vrouwengraf zijn
internationaal befaamd) zijn de rustplaatsen van plaatselijke grootheden. De vraag of in de eerste eeuwen onder
de Romeinse bevolking al christenen waren, doet zich hier
niet voor. Dat er onder de teruggekeerde veteranen van
hier christenen geweest zijn, is erg onwaarschijnlijk. Gelet
op de vitaliteit van het dodenritueel vanaf de ijzertijd
komt in deze streken de kerstening pas eeuwen later.

Standbeeld uit 1866
van de krijgsoverste
Ambiorix in het Belgische Tongeren.

en kinderen uitgeroeid heeft. In werkelijkheid is Ambiorix
nooit gepakt en zijn ook vele anderen in de moerassen en
bossen van de Kempen gevlucht en ontkomen.

Bataven
Noord-Brabant was nu weliswaar geen ontvolkt gebied, zoals
Caesar na zijn genocide suggereerde, maar er was wel een
machtsvacuüm. Van de overzijde van de
Rijn lieten de Romeinen een zwervende
groep Chatten4 binnen, een paardenvolk
dat zich naar hun beste weidegebieden
(Betuwe, beter land) Bataven ging noemen. Deze Germanen zullen Noord-Brabant tot hun gebied gerekend hebben.5
Ze zijn snel geïntegreerd tussen de hier
levende Eburoonse meerderheid. Die
naam voor de verslagen stammen hebben ze niet meer gebruikt. Iedere Eburoon ging zich ineens Bataaf noemen.
De holle zijde van de
De Eburoonse openluchttempel, in
bronzen BataafsEmpel gevonden, bleef een belangrijke
Keltische munt gevonden in Oisterwijk in
heiligdom.6 Op die plaats gingen ook
2012 met een metaalde Germaanse Bataven de god Magudetector (doorsnee 2 cm).
senos vereren, de Keltische oorlogsgod
van de Eburonen.7

Romanisering
De Romeinse tijd bracht het pottenbakkerswiel en daarmee is aardewerk uit deze periode al met het blote oog te
dateren. Belangrijker is echter de verbeterde landbouworganisatie. De boeren groeven slootjes waardoor het
water naar behoefte afgevoerd of vastgehouden kon worden.
De ploeg getrokken door ossen, had voortaan een ploegijzer dat de bodem dieper openscheurde dan de inheemse
gewoonte van krassen. Men selecteerde het beste zaaigoed.
De bewoners van de ‘Romeinse’ nederzetting die langs de
Leij tegenover de Eddyhoeve (Heukelom) is gevonden, waren boeren van hier die in hun werk maar ook in wooncomfort profiteerden van de cultuur van een wereldrijk. Langs
de Voorste Stroom tussen Oisterwijk en Heukelom zijn

27

in de k antlijn van keizerrijken

Terra sigillata, gedraaid Romeins aardewerk.

Maquette van de Tempel van Empel.

Texandrië met zijn bewoners.

Bataafse ruiter.

naar toe. Op precies dezelfde plek bouwde de Bataafse
generatie opnieuw een tempel. Het nieuwe heiligdom voor
dezelfde godheid had achter de gracht een natuurstenen
ommuring en een voorgebouw. De cella (tempelhuisje) in het
midden met een Romeins fronton was eveneens van over
Rijn en Maas aangevoerde steen. Dat alles zag er Romeins
uit, maar toch, waar de Romeinen hun zuilengalerij aan de
binnenkant van een gebouw plaatsten, was de rondgang in
dit gebied rondom het gebouw aan de buitenkant aangebracht met pilaren alsof het bomen waren. In de grachten
van dergelijke Gallo-Romeinse tempels zijn op bepaalde
plekken offers aangetroffen: wapens, runderen en paarden
en ook mensenschedels. De oude rituelen hadden de nieuwe
tijd overleefd. Er is één verschil: de oorspronkelijke bewoners
hadden geen beelden en pas deze nieuwe generatie neemt
het idee van godenbeelden over van Rome.12
Met de Rijn als grens neemt de eeuwen durende romanisering
van Zuid-Nederland een aanvang. De Galliërs ten zuiden van
de Rijn, zo leren beschrijvingen en beeldcultuur, waren geen
vlechtdragers, en zijn het waarschijnlijk ook nooit geweest.
Mensen die hun haar in vlechten droegen, leefden noordelijker. Mogelijk waren zij Germanen, maar ook in NoordNederland zijn Keltische goden en Keltische plaatsnamen
aangetroffen.13

Romeinse vondsten (steengoed) gedaan die op bewoning
wijzen (Archis 39531 en 44900). In een ven tussen Oisterwijk en Moergestel zijn Romeinse munten gevonden,
mogelijk een offer.9
Bouwen op de top van de zandrug was niet meer nodig en
daar was meestal de beste akkergrond. Iets meer op de
flank was het zeker zo goed boeren als men maar afwaterde.
We zien de houten woningen daarom voortaan gebouwd
worden in de strook tussen enerzijds de droge landbouwgrond en anderzijds de natte weilanden en beemden langs
Leij en Reusel.
Behalve een verbeterde landbouwtechniek bracht de Romeinse
cultuur ook fruitbomen, andere gewassen en voor het eerst
kippen naar deze streken. In het algemeen gingen de mensen door de Romeinse overheersing erop vooruit. Slavernij
(van gevangenen) en horigheid waren al voor de Romeinse
tijd hier bekend. De schaal daarvan werd nu groter door
de toegenomen economische bedrijvigheid. De Romeinse
bezetting is niet te vergelijken met een bezetting als in de
laatste wereldoorlog. Voor de vrije mensen was het in feite
niet meer dan belasting betalen (in de vorm van graan in
Gallië en paarden hier) en menskracht leveren voor verdere
veroveringen. In onze streken lagen geen legioenen
of Romeinse garnizoensplaatsen en steden als
Nijmegen en Maastricht of Keulen waren te
ver weg om aan voedselleveranties te denken.
Daarom moesten de Bataafse Eburonen erg
veel jongeren voor het leger leveren. Die
hadden overigens genoeg vechtlust in hun
bloed om dat niet erg te vinden en als uitstekende ruiters ontvingen ze ook veel respect
van Rome. Andere sterke punten van het keizerrijk waren de binnenlandse vrede en de slimme
zet van de Romeinen om overal de plaatselijke godsdienstige gebruiken onbelemmerd te laten.10 Zo accepteerden
onze Germaans-Keltische voorouders gretig de hoogwaardige
materiële cultuur van de Romeinen, terwijl ze toch opvallend
loyaal bleven aan hun eigen wereldbeeld, hun eigen goden en
de rituele verbondenheid met hun voorvaderen.

Munt van Hercules Deusoniensis met op de voorzijde
keizer Postumus (260-269), die uit onze regio afkomstig was.

Germaanse indringers
Zeker twee eeuwen van Pax Romana hebben hier welvaart en ontwikkeling gebracht die sterk contrasteerden
met de gebieden ten noorden en ten oosten van de Rijn.
Tegen 300 nJt vielen daarom hier voortdurend op buit
beluste benden binnen die zich Franken of Saksen noemden.14 De grensbewaking was al overgegaan van houten
wachttorens langs de rivier op gezichtsafstand van elkaar,
naar forten van natuursteen. Maar dan nog kreeg de grenswacht, wanneer de Germanen met een nachtelijke raid
doorbraken, de vijand achter zich. Zo kon in het jaar 370
een groep Saksen tussen twee castra doorbreken en diep
het binnenland intrekken om pas veel later bij de Reusel
of Achterste Stroom verslagen te worden.15 De vermelding
luidt: “bij de Dieze (Deusone)”. Dat is niet de huidige Dieze
bij Den Bosch. Daar is die naam betrekkelijk jong. Het

Een eigen inheemse identiteit
Die overname van de materiële cultuur naast het behoud
van de eigen oorspronkelijke identiteit is goed te zien aan
de tempel van Empel.11 Het oorspronkelijke heiligdom van
vóór de Romeinse tijd was een open ruimte, gelegen in een
(heilig?) bos. Een gracht, waarin offers gebracht werden,
en palen zetten deze vierkante plek met enkele bomen en
een (lijk?)huisje af. Waarschijnlijk liep er een processieweg
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is onwaarschijnlijk dat het plaatsje
Diessen bedoeld is. De aanduiding zal
slaan op de rivier waaraan Diessen
gelegen is: de Reusel, hier bij Oisterwijk de Achterste Stroom. die vroeger
Dieze werd genoemd.
Vanwege die invallen verlegden de
Romeinen hun fortificaties naar het
binnenland, langs de Maas, maar
zonder de grens op te geven. Vanuit
die posten (Cuijk met zijn brug is
bekend) had je indringers niet in de
rug, maar kon je ze meteen tegemoet
treden.
De vermelding op een munt van de god Hercules Deusoniensis (de Hercules van de Dieze) laat zien dat ook bij de
Achterste Stroom de plaatselijke god vereenzelvigd werd
met de krijgsgod Hercules. Die munt is geslagen onder
keizer Posthumus, een tegenkeizer die mogelijk uit onze
contreien afkomstig was.
De laatste 200 jaren van de ruim vier eeuwen dat NoordBrabant aan de rand van het enorme keizerrijk lag, waren
een moeilijke tijd. Frankische stammen van de andere
kant van de Rijn werden hier toegelaten om deze gebieden
tegen andere binnenvallende stammen te beschermen. Zo
mochten de Salische Franken (uit Salland in Noord Oost
Nederland?) zich in 358 in Noord-Brabant vestigen, onder
Romeins gezag. Ze noemden de streek Texandrië, dat betekent: het gebied rechts van de Schelde.16
Na 400 was de situatie onhoudbaar geworden.17 Alle Romeinse
legioenen en hulptroepen werden naar Italië teruggeroepen
waar de Goten de eeuwige stad Rome bedreigden. Massaal
kwamen de krijgers van buiten het rijk de grenzen over
om zich definitief in deze welvarende streken te vestigen.
Vrouwen, boeren en kinderen lieten ze thuis. Hoe zuidelijker
je kwam, hoe rijker de omgeving. De Texandriërs en wellicht
ook nieuwe Salische Franken trokken verder dit gebied in en
vestigden zich ten zuiden van Brussel met Doornik als hoofdstad. Andere Franken vestigden zich aan de Rijn en werden
Ripuarische Franken genoemd (ripa = oever). Clodovech18
verenigde die stammen op brute wijze tot één Frankenrijk
en deze heidense vorst kon dat doen omdat hij het Romeinse
bestuursysteem overnam. Er waren wel geen Romeinse
overheden en ambtenaren achter gebleven, maar de christelijke bisschoppen bleven wel. Zij hielpen de ongeletterde
Frankische bovenlaag. Zij hadden hun klerken en hun organisatie was identiek met die van de Romeinen. Elk district
was tevens bisdom en elke landregio was een aartsbisdom.
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De doop van Clovis door bisschop Remigius
ca. 496 nJt was van groot politiek belang.
Het maakte de Frankische koning tot held
van de katholieke Gallo-Romeinse bevolking.

Tongeren, Keulen, en Trier waren hier
de bestuurssteden en bisschopszetels.
Vanwege Tongeren hoorde Brabant tot
het einde van de middeleeuwen onder
het bisdom Luik, waar de bisschopszetel via Maastricht naar toe verhuisde.19

Merovingen
De Frankische koning Chlodovech zou een legendarische
grootvader gehad hebben, Merovech geheten. Naar hem
heetten de opvolgers uit zijn stamhuis de Merovingen.
Aanvankelijk krachtige vorsten, zoals Dagobert i, maar op
den duur werden het genotzoekers, luie vorsten, en namen
hun hofmeiers de feitelijke macht over. Dat waren hun
waarnemers. Een meier kon zijn familie zo erg bevoordelen
dat hun nakomelingen de machtigste grootgrondbezitters
in het rijk werden. In de voortdurende rivaliteit tussen de
hofmeier van het oostelijke deel van het rijk en die van het
westen, trokken de Pepijns20 aan het langste eind en kon
de derde Pepijn, genaamd de Korte, zich in 754 tot koning
laten kronen. Hij zette de jonge Merovingische koning,
de laatste die ritueel op een schild verheven werd, in een
klooster en liet zich niet door het volk maar door de Kerk
tot koning uitroepen. Dat onwettige optreden werd verhuld
met een nieuw ritueel: zalving en kroning zoals in de bijbel.
Het is niet duidelijk in welke mate er continuïteit bestond
tussen de Romeinse tijd en de Merovingische periode.
Omdat er nauwelijks archeologische sporen zijn, neemt
men meestal aan dat er in de 4 de en 5de eeuw in de Lage
Landen bijna geen mensen meer woonden. Het grondwater
stond in die periode werkelijk heel hoog en er zullen bij al
dat moeras maar weinig plekken hoog zijn genoeg geweest
om te wonen en ook nog te boeren. Voor de zich Saliërs
voelende bevolking van Texandrië was dat mogelijk een
reden om massaal naar zuidelijker streken te trekken.
In de 7de en 8 ste eeuw (de Merovingische periode) volgde
weer een langzame groei, wat ook ondersteund wordt door
archeologische vondsten in onder meer Alphen, Goirle,
Tilburg en Berkel-Enschot. Vanuit het zuiden werd Texandrië weer opnieuw bevolkt door Ripuarische Franken uit
het Rijnland. Enkele families blijken daarna in onze streek
bijna alle bruikbare grond te bezitten, terwijl de meerderheid
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Karel de Grote, zijn ‘handtekening’ en een ruiterstandbeeld.

Karolingische tijd

niet zelfstandig was of werd. Die afhankelijkheid van de heer
(ze staan iets hoger dan slaven) was een indirecte afhankelijkheid en bestond uit gebondenheid aan de landerijen van
de grootgrondbezitter. De basis was het stukje grond dat de
grootgrondbezitter hen in gebruik geeft. We spreken dan van
horigen. Ze werken de helft van de tijd voor de heer en voor
de andere helft voor hun eigen kost op het stuk land dat de
heer als tegenprestatie beschikbaar stelt. Daarmee begint in
onze streken de eerste middeleeuwse ontginningsperiode. De
nederzettingen blijken opeens dynamischer. Geen zwervende
erven meer maar zwervende woonplaatsen. De meeste werden regelmatig verplaatst, waarna de oude plek als bouwland
in gebruik werd genomen. Als er al een vaste plaats was, eventueel aangeduid met ‘heem’ of ‘sala’, dan was dat het verblijf
voor de grondeigenaar, tevens vergaderruimte en opslag van
de oogst die voor de heer bestemd was.

Tot aan de rand van Oisterwijk zijn aan de noordelijke kant
langs de zandrug die we als Oisterwijksebaan kennen,
Merovingische nederzettingen gevonden. Die langs de
Bechtweg lijkt een of meer generaties later verplaatst
te zijn naar Enschot (Bollekesakker en Oude Toren). De
daaropvolgende 9de en 10de eeuw (de Karolingische periode)
horen nog tot de eerste ontginningstijd, maar de verplaatsing van gehuchten werd een uitzondering.21 Bij Catharinenberg in Oisterwijk zijn sporen van een Karolingische
nederzetting gevonden. Nu ontstonden de grote dorpsakkers waarop men gezamenlijk werkte. De indeling van het
landschap in cultuurgrond, weiden, beemden en woest gebied bleef tijdens de verdere middeleeuwen dezelfde, alleen
op de woeste gronden zouden de vele bossen uit de tijd van
Karel de Grote tussen 1200 en 1300 snel overgaan in hei.

31

in de k antlijn van keizerrijken

Het christendom komt
Lambertus en Willibrord

Na de Romeinse tijd namen Franken
uit het Rijnland de grote onbeheerde
domeinen in Brabant opnieuw in bezit.
Dat is de tijd dat namen als ‘zaal’ en
‘heem’ opduiken.1 Een sala (zaal) is het
hof van een plaatselijke edelman, in de
vorm van een grotere hoeve als centrum
van kleinere boerderijtjes. De naam
komt nog voor in de (acht) Zaligheden
(Knegsel, Sterksel, Steensel en andere)
en in Oldenzaal. Een zaalhof en het zaalland bestaat niet altijd uit wat huizen
met een erf maar duidt op grootgrondbezit met een zaalhof als centrum van
Zilveren reliekhouder uit de Petruskerk met een relikwie van Sint Willibrord.
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veel hoeven, een flink allodiaal bezit.2

In veel latere tijd geeft de eigenaar grote lappen weg als
leengoed of in pacht, waardoor het lijkt of het zonneleen (allodium) uit niet meer bestaat dan de zaal of later de burcht
met wat land eromheen. Omdat de heer vanuit die zetel ook
de hogere rechtsmacht over alle uitgegeven land behield,
krijgen we een idee van de oorspronkelijke fikse omvang.
In deze Merovingische tijd hebben grootgrondbezitters
de meeste van de ontginningen, de kleine, vrije landerijen
naar zich toegetrokken. Ze boden bescherming en een vrij
en erfelijk gebruiksrecht van een stuk land tegen de verplichting de helft van de tijd te werken op het land van de
heer, het zaalland dat overbleef. We hebben dus te maken
met Frankische grootgrondbezitters, die in het grensgebied met de Friezen bewapende beveiliging boden.

helling lag die voortaan te gebruiken
was als weiland en dichter bij
de stroom als hooiland. Hun
bestaan was vooral gebaseerd
op veeteelt. Aan de noordzijde
van de deels bewoonde dekzandrug stonden loofbossen,
die bestonden uit berken, hazelaars en eiken. Daarvan hadden
ze de randen gerooid om er op
de schrale grond hun akkers te
maken. Het waren gemengde
bedrijven en dat is tot in de
twintigste eeuw zo gebleven.

Engelbert (Aengilbert; Engelbertus)

Willibrord op bezoek

De woonplaats Oisterwijk ontstond in een groot gebied dat
rond 700 Tilburg heette. Dat gebied strekte zich uit van
Helvoirt tot Goirle en van de Donge tot wellicht de Leij.
Het (noord-)oostelijk gedeelte van dat bezit werd OostTilburg genoemd. Die naam gaat later over op het gehucht
bij de eveneens latere Petruskerk.
Tilburg als geheel wordt voor het eerst vermeld in 709 wanneer een zekere Engelbertus een aantal hoeven met een zaalhuis gelegen te Alphen overdraagt aan bisschop Willibrord.
De akte daarvan wordt opgemaakt in Tilliburgis.3 Dat is een
meervoudsvorm: in de Tilburgen. 4 Deze vroege vermelding
roept en groot aantal vragen op:					

Engelbert, zoon van Goatbert,
schonk op 21 mei 709 een deel
van zijn vaderlijke erfenis gelegen in Alfheim (Alphen) aan
Willibrord.5 Die adellijke
Engelse monnik-missionaris
was in 690 met elf medebroeders naar het continent
gekomen om de stammen
ten noorden van de Rijn, met
een verzamelnaam Friezen
genoemd, het christendom te
brengen. Die pioniersopdracht,
gericht op Noord-Nederland,
leefde al langere tijd bij
Willibrords superieuren.6
Zijn centrale missiepost
zou Utrecht worden, van
waaruit een eeuw eerder al
een (mislukte) missiepoging
was gedaan. De Merovingische
Zestiende-eeuws
koning Dagobert i had toen in
eikenhouten WillibrordusTrecht (Utrecht) een houten
beeld uit de kerk van Berkel
kerkje gebouwd. Dat aan
(ca. 37 cm hoog).
St.Maarten gewijde bouwsel
was intussen door de Friezen
verwoest.
De 32-jarige Willibrord ging niet naar Radboud, de koning
van de heidense Friezen, om toegang te vragen tot diens
gebied. Hij ging naar de concurrent, de Frankische hofmeier Pippijn van Herstal. Die had tussen 690 en 695 Utrecht
terug veroverd op de Friezen. Blijkbaar wilde Willibrord

•

Wie is Engelbert en waarom geeft hij een deel van zijn
		 voorvaderlijk bezit weg?
Wat doet Willibrordus, pas benoemd als bisschop van
		 Utrecht, in deze contreien?
Blijkbaar was Engelbert al christen. Komt Willibrord
		 hier dan wel om te bekeren?
Wat geeft Engelbert precies weg?
Waar wordt die overdracht van Alphense goederen nu
		 eigenlijk geregeld?

•
•
•
•

Het zijn de jaren dat de laat-Merovingische Pippijn ii hofmeier was en het feitelijk voor het zeggen had. NoordBrabant was na de Romeinse periode een nagenoeg verlaten
gebied en bleef dat tot kort voor deze periode. Heel spaarzaam waren er weer ontginners of kolonisten gekomen, nu
uit het zuiden. Dat waren Franken uit het Rijnland. Die
hadden opnieuw, na een afwezigheid van ongeveer twee
eeuwen, hun boerderijen gebouwd op de dekzandrug waar
aan de kant van het beekdal een smalle strook drassige
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het geloof verspreiden door in het Utrechtse (onder Frankische bescherming) aan de rest van het Friezenland te
laten zien dat zijn God een betere (of sterkere) god is dan
de Germaanse goden. Willibrord erkende Pippijn als zijn
heer en beloofde hem en diens familie trouw en dienstbaarheid.7 Daarna ging hij naar Rome waar zijn opdracht
werd bevestigd. Bij zijn terugkeer bracht hij vooral veel
relikwieën mee. Aan relieken van heiligen werden beschermende kracht en wonderen toegedicht. Ze konden als
scapulier gedragen worden en concurreerden dan met de
heidense amuletten en Donarsymbolen. Maar Willibrord
zal ze vooral gebruikt hebben in altaren. 8 Een kerk was
pas gewijd wanneer er een of meer relieken in het altaar
geplaatst waren en er een eerste mis was opgedragen.

Eerste vermelding van ‘Tilliburgis’ in een afschrift van een akte van
709 in het Liber Aureus uit Echternach dat bewaard wordt in Gotha.

→
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Bij zijn tweede Romereis in 695 werd Willibrord als 37-jarige
tot bisschop gewijd met als naam Clemens. Het pallium
(stola) maakte hem tot aartsbisschop.9 Pippijn gaf hem
Utrecht als standplaats. Daar bouwde hij twee kerken en
verbond die door een klooster (het Sticht).10 Voor het onderhoud van die drie belendende gebouwen schonk Pippijn
de opbrengst van één tiende van al zijn koningsgoederen.
Een andere schenking van de hofmeier in 706 is de grootste helft van de villa en het domein Echternach.11 Daar had
Willibrord al eerder een groter stenen abdij laten bouwen.
Nu had hij voor zijn missiewerk een opleidingscentrum en
een economische basis op veilige grond. Het scriptorium
(de schrijfkamer) met vanaf het begin minstens twaalf
schrijvers kreeg een belangrijke rol. De rijk versierde en
prachtig geïllustreerde boeken waren belangrijk bij het
bekeringswerk. Niet alleen goud en zilver maar vooral
het gebruik van zoiets geleerds als het schrift maakte de
nieuwe, christelijke cultuur aantrekkelijk.

Miniatuur (1465) van een rechtszaak voor Pippijn van Herstal, alsof
die zich afspeelt aan een hertogelijk hof in de 15de eeuw.

Bij de schenking in Tilliburgis hoefde Willibrord niet zelf
present te zijn geweest. Op dat moment hadden de Franken
Utrecht en omgeving stevig in handen, en dat maakte de regio voor de christenen veilig. Grote kans dus dat de bisschop
in zijn missiegebied zal zijn geweest.12 Mogelijk was de priester Virgilius, die de akte opmaakt, zijn vertegenwoordiger.
Naast de schenking van Engelbert van een grote centrale
hoeve (zaalhuis) met elf hoeven in Alphen in Texandrië gaf
hij aan bisschop Willibrord ook een hoeve gelegen in Berne
aan de andere kant van de Maas in Teisterbant. Daaruit
mag men opmaken dat Engelbert en zijn broer Werengatto
(een van de mede-ondertekenaars) waarschijnlijk ergens in
Midden-Brabant woonden.13
Met de boerderijen werden niet enkel de gebouwen overgedragen maar ook akkers en weiden, met de wegen en
waterlopen die erbij hoorden. En evenzo al het vee en de
mensen die de hoeven bewoonden en die het land bewerkten, met hun gezinnen.14

een scheiding ontstaan tussen aanzienlijken en horigen.
Engelberts familie moet veel en deels verspreid grootgrondbezit verzameld hebben. Die verspreiding wijst op onderlinge
(huwelijks)relaties van de lokale Frankische aristocratie.
Engelbert was niet de enige die clusters van boerderijen met
bijhorende domeingrond aan Willibord gaf.15 Tussen 694 en
721 gaven veel aanzienlijke Franken (onder wie een monnik
uit een voornaam geslacht en een erfdochter die non geworden was) aan de bisschop delen uit erfenissen of persoonlijk
verworven goederen in Texandrië.16 Dat deden ze, zeggen de
akten, voor hun zielenheil, maar zeker ook om de hofmeier
Pippijn te vriend te krijgen of te houden. Het werd dubbel en
dwars terugbetaald in aanzien, macht en benoemingen.
In dezelfde tijd gaven Pippijn en zijn vrouw Plectrudis het
goede voorbeeld. Behalve het familiegoed in Echternach
schonken ze de missiebisschop ook een klooster met domeinen in Susteren, bestemd voor rondtrekkende priesters
zoals eerder ook de bestemming van Echternach was.

Schenkingen

Voor Willibrord waren al die schenkingen een inkomstenbron. Van deze verre domeinen werd graan, vlees en vis
aangevoerd naar het grote moederklooster bij Echternach.17
Veel meer dan nodig was, maar met het overschot konden de
missionarissen rijkdom vergaren. Rijkdom, die nadrukkelijk
getoond werd, was belangrijk in de belevingswereld van de
heidense stammen. Rijkdom was een bewijs dat er zegen en
heil op jou en je werk rustte. Dat kon alleen maar betekenen
dat jouw God beter en machtiger was. Meer diepgang zat er
voorlopig niet in bij de bekeringen.

Engelbert was een rijke Frank die zonder problemen deze
en andere hoeven weg kon geven. Vijf of zes jaar later
schonk hij nogmaals uit zijn vaderlijk erfgoed te Eersel
een zaalhoeve met een kleine curtis (residentie) en drie
onderhorige hoeven met hun bewoners aan Willibrord,
en een hoeve in Diessen. Hij hoorde tot de derde of
vierde generatie van de Rijnlandse Franken die Texandrië
vanuit het zuiden opnieuw gekoloniseerd hadden. Blijkbaar was er al snel onder de kolonisten uit het zuiden
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Vooraanzicht van de basiliek van de abdij van Echternach met zijn
markante torens, na verwoest te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog
heropgebouwd in de periode 1948-1953.

Het graf van Willibrord in de crypte van de basiliek te Echternach.

Plaatsen die met Willibrord van doen hadden.

Kerstening
Dat christelijke laagje zal in Texandrië niet dik geweest
zijn. Engelbert en de andere aanzienlijke Franken waren
gedoopt. Ze hadden de Germaanse goden verzaakt en
trouw gezworen aan de God van de christenen, die ze zich
alleen konden voorstellen als een grote heerser en heilbrenger.18 Van een lijdende verlosser zullen ze geen weet
gehad hebben. Wie van deze lokale heren afhankelijk was,
heeft zich ook laten dopen. De doop werd gezien als een
afzweren van de oude goden en als een nieuwe eed aan de
andere god van de machthebber. Na de doop zullen ze nog
wat rituelen als verplichting hebben gezien, maar verder
veranderde hun levenswijze nauwelijks in christelijke zin.
Alleen slavernij als in de Romeinse tijd, werd afgeschaft.
Daarentegen werden horigen (afhankelijken) nog explicieter als persoonlijk bezit gezien.
Men wilde de doden, hun voorvaderen, bij zich houden.
Een beetje aristocraat bouwde daarom op zijn domein een
kerkje: een sacrale plaats boven het graf van vader (en
moeder). De eerste kerkjes hier waren niet zozeer gebedshuizen, maar herdenkingshuizen voor de doden. Herdenking en zorg voor een ontmoeting in het hiernamaals
gingen samen. In zo’n begraafhuis reserveerde men ook
al een plek voor zichzelf. Andere omwonenden mochten
eveneens in (als ze belangrijk waren) of rondom de kerk
begraven worden. De priester die ingehuurd werd of op
bepaalde tijden langs kwam, las altijd een dodenmis.
Willibrordus ontmoette in Texandrië alleen maar ge-
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Sint Servaas, geflankeerd door links Willibrord en recht Lambertus.
Ramen van Pierre Cuypers in de Petruskerk.
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De toren van de oude St. Lambertuskerk en de nieuwe Lambertuskerk
te Haaren.

Rond 700 was Lambertus bisschop van Maastricht. Hij
heeft hier misschien zelf ook gemissioneerd, maar zeker
wijdde hij hier persoonlijk de kerkjes die enkele gedoopte
landeigenaren hadden laten bouwen. Na hem zette Willibrord
de kerkwijdingen voort: het ritueel vastleggen dat dit
zichtbare tekens van het christendom zijn. Waar Willibrord
aan een kerkje Lambertus als patroon gaf, moet dat van
na de moord op deze Maastrichtse bisschop dateren. Alle
Lambertuskerkjes zijn van na 705.
Zeker wanneer Willibrord weinig in Texandrië geweest is,
is zijn optreden als wijbisschop buiten zijn missiegebied
opmerkelijk. Gelet op zijn belangstelling voor relikwieën
van heiligen, aan te brengen in de altaren, was zijn bemoeienis mogelijk gericht op het werkelijk kerstenen van de
grafgebouwen.21 Van de heidense plek van heil maakte hij
een heilige plek in christelijke zin. Een altaar had in die
tijd niet de vorm van een tafel maar van een tombe. Dat
mocht uiteraard niet het graf van de dierbare overledene
zijn, maar hoorde de rustplaats te zijn van een heilige. Die
was vertegenwoordigd in de reliek(en) in de altaarsteen.

doopte mensen. Hij is in deze streken geweest, mogelijk
niet bij het opmaken van de besproken aktes maar in ieder
geval bij de wijding van kerkjes. In zijn dagboek staan de
wijdingsdata van de Mariakerk in Waalre (26 mei) en van
de Pauluskerk (28 mei) in Ruimel (St.Michielsgestel). Als
Willibrord die houten kerkjes zelf heeft laten bouwen, en
daar lijkt het op, vielen die data na de overdracht van de
goederen in Ruimel en Waalre, bijvoorbeeld tussen 716 en
719 toen hij door de Friezen uit Utrecht verjaagd was.19 Dat
een bisschop kerken bouwde of zelfs alleen maar wijdde
in een ander diocees was ongebruikelijk, ook al waren de
diocesen nog lang niet precies afgebakend. Was NoordBrabant dan toch missiegebied of waren de grenzen tussen
het Utrechtse en het Luikse bisdom nog niet vastgesteld?
		
Er is weinig twijfel dat de bisschop(pen) van Maastricht
de eerste pionier-missionarissen naar Texandrië gestuurd
hebben.20 Het is ook mogelijk dat de Frankische kolonisten
al gedoopt waren toen ze uit de Rijnstreek naar hier vertrokken. Willibrord, pionier in het Friese gebied, is dan in
deze streek van de missionarissen van de tweede fase. Die
zetten de organisatie op en bemoeiden zich met de verdere
opleiding van de nauwelijks opgeleide priesters.

Het heiligenleven dat de grote onderwijsman Alcuin een
eeuw later over zijn verre familielid Willibrord schreef,
verhaalt over vele wonderen tijdens zijn leven en daarna.
Het is immers geschreven om zijn heilzaamheid en zijn
heiligheid te bewijzen. De meeste daarvan gaan over bronnen die spontaan zouden ontspringen, de zogenaamde
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De Willibrorduskerk te Berkel.

De St. Lambertuskerk te Udenhout.

Willibrordusputjes. Dergelijke bronnen met opwellend
water waren ook voor de heidenen heilige plekken. Volgens
de overlevering zou Willibrord op die plaatsen gedoopt
hebben. Ook in Berkel wordt zo’n putje aangewezen. 22

omdat men daarvoor gekozen heeft. Het is niet onwaarschijnlijk dat op de ‘Tilburgse’ rug (hedendaags Oisterwijk
ingegrepen) een curtis lag, een woonhuis voor Engelbert. 23
De aanzienlijke christen Engelbert, met bezit behalve in
Midden-Brabant minstens ook in Eersel, Diessen en de
Betuwe, liet ergens een kerkje bouwen voor zijn ouders dat
later als begraafplaats voor hemzelf moest dienen. Wanneer dat kerkje in Tilliburgis stond, ligt het voor de hand
dat een dergelijk grafmonument waar erediensten gehouden
werden, voor alle horigen bereikbaar was.24 In dat geval
zou Enschot en wel de plek waar nu de Oude Toren staat, in
aanmerking komen. Dan is de vroeg-middeleeuwse Michaelkerk daar niet Karolingisch maar al laat-Merovingisch.25 Een
bijkomend argument dat er al een kerkje was, is dat de akte
van 709 een priester Paulus noemt, en wel bij de getuigen in
de reeks van Engelbert en de zijnen.26 Dat zou de bedienaar
geweest kunnen zijn van de eigenkerk van Engelbert.
In ieder geval is er een toponiem ‘zaal’ gevonden in Heukelom ter hoogte van Enschot.27 Daar is geen andere verklaring
voor dan dat er in de vroege middeleeuwen in de omgeving
een zaalhuis (sala) stond. Dat is precies de tijd dat een
heemnaam als Heukelom (heuvel-heem) gedateerd wordt.

Tilburg begon bij Heukelom/Enschot
Alphen ligt niet ver van Tilliburgis. Als domein met die
naam komt de intussen bekende en bewoonde zandrug
van Goirle tot in Haaren in aanmerking. Zowel bij Abcoven
(Goirle), Korvel (Tilburg) als op de grens van Heukelom en
Enschot en verderop bij de Enschotse Baan tegen Oisterwijk aan zijn Merovingische nederzettingen gevonden. Het
moet een niet eens zo groot maar langgerekt bezit geweest
zijn, dat lag ingeklemd tussen bossen. Alphen bevond zich,
door moeras van die zandrug gescheiden, ook op hogere
grond. Die aparte ligging moet het voor Engelbert makkelijker gemaakt hebben om het hele gehucht Alphen af
te staan. Wat verder opvalt, is dat de overdrachtsakte niet
in het zaalhuis (sala) van Alphen, maar in Tilliburgis is
opgemaakt. Op de lijn Goirle-Haaren moet nog een sala
gelegen hebben, mogelijk zelfs twee of meer. In ieder geval
moet die Tilburgse zaal belangrijker of groter geweest zijn
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De heren van Tilburg
De hertog zet de vroegere eigenaren aan de kant

De hele periode tussen de vermelding van
Tilliburgis in het begin van de 8ste eeuw en
het opnieuw opduiken van Tilburg aan het
eind van de 12de eeuw is een zwart gat. Er
zijn geen documenten die het gebied rond
Oisterwijk betreffen en er zijn geen bijzondere archeologische vondsten, terwijl
de vondsten die er zijn uitwijzen dat de
regio toch al die tijd bewoond was.1 WanOp de hoogtekaart anno 2012 zijn de contouren van de
grachten van de motte Ter Borch nog te zien.

neer de zandrug waarop Oisterwijk ligt
weer in de geschiedenis terugkomt, is het

Reconstructietekening van een motteburcht met voorhof.

een aaneengesloten rechtsgebied waarover één heer zeggingsmacht heeft. Toch
is het onjuist om te denken dat er in de
eeuwen waarover niets bekend is, weinig
is veranderd.

1164

1233

onafhankelijk opstelde tegenover Duitsland en Frankrijk.
Plaatselijk hadden vooral de lokale grondbezitters of
meiers die voor de abdijen de domeinen bestuurden, veel
te zeggen. Zij waren het immers die de plaatselijke bevolking beschermden tegen invallende Noormannen of tegen
naburige heren die hoopten wat gebied te veroveren of tenminste voorraden of vee. De lokale heerschappen bouwden
ter verdediging een houten toren en legden er een gracht
en een wal omheen, zodat de horigen met hun vee op het
binnenterrein konden schuilen als er gevaar dreigde. Die
daadwerkelijke bescherming gaf de grootgrondeigenaren
behoorlijk wat aanzien en leverde gehoorzaamheid op.
De zaakwaarnemers (meiers en voogden) van kerkelijke
goederen deden net of ze de baas waren. Ze eigenden zich
die geestelijke domeinen toe en droegen niets meer aan de
kloosters af.2 Na één generatie wist niemand meer beter of
zo’n omhooggeklommen meier was de eigenaar. De echte
eigenaar, de abdij of het kapittel, kon niet veel doen. Hij
zat ver weg en mocht als geestelijkheid het zwaard niet
hanteren. Het oorspronkelijke kloosterdomein werd tenslotte beschouwd als vrij bezit of allodium van die nieuwbakken heer.3
In 1157 is er sprake van een heer Giselbert van Tilburg, die
getuige is in een akte.4 Wie zijn vader was, weten we niet zeker,
maar hij stamt uit oude Lotharingse adel. We noemen hem
Giselbert i. Bijna zeker kwam hij uit de kern van Lotharingen,
uit het stamland van Karel de Grote, uit Landen.5 Daar had
de familie twee mottenburchten gebouwd op flinke afstand
van elkaar. Dat wijst op een splitsing van het familiedomein
onder twee broers. Mogelijk is Giselbert een derde broer,
die in noordelijker streken de erfdochter trouwt van het
domein Tilburg.6

De ‘Tombe van Pippijn’ in het St. Gitterdal te Landen (België). Deze
motteversterking was waarschijnlijk bezit van de Giselberten.

Door een beter klimaat en door verbeterde landbouwmethoden werd er overal in Noord-West-Europa meer en
hoogwaardiger voedsel geproduceerd. De bevolking groeide.
Door de toegenomen rijkdom ging het ook in cultureel
opzicht in de 12de eeuw beter. Abdijen en kapittels (wereldlijke priestergroepen) met hun scholen trokken studenten.
Middelmaat was er niet meer. Kloosterlingen legden zich
toe op geestelijke verdieping óf hun leefwijze was een
ergernis. Grootgrondbezitters kregen meer armslag. Er
kwam een nieuwe klasse, de adel, waarvan ze deel gingen
uitmaken. De edelen streefden ridderlijke idealen na of
gedroegen zich juist als roofridders. Bij de gewone man
waren het christendom en zijn waarden eindelijk in de ziel
doorgedrongen. Priesters waren niet meer alleen bedienaren van sacramenten maar gingen ook aan zielzorg doen,
de Norbertijnen voorop. Overal ontstonden gemeenschappen van gelovigen: de eerste parochies.

Ter Borch
Daar is dan al wat aan de gang. Het domein strekte zich
uit van Goirle tot Helvoirt. Halverwege, op de beste plaats
om bereikbaar te zijn voor de horigen, lag een eigenkerk
van de heer. Mogelijk was die door Giselbert of door zijn
schoonvader gebouwd. Dat moet het zaalkerkje in Enschot
geweest zijn, gewijd aan Sint Michiel en al vermeld in
1164.7 Het lijkt er veel op dat Giselbert i of zijn schoonvader bovendien de mottenburcht Ter Borch bouwde naar
het voorbeeld van de motte in Landen. De houten burcht
maakte de locatie Oisterwijk tot het centrum en de naamgever van het domein. 8 Het huidige Oisterwijk heette toen
(Oost-)Tilburg en was de kern van het oorspronkelijke
Tilburg.9 De burcht bestond uit een motte (kunstmatige
heuvel) met daarop een houten toren met een voorburcht.

Lotharingen
De kleinkinderen van Karel de Grote hadden het enorme
rijk in drieën gedeeld. Het middenrijk, Lotharingen, kreeg
na de dood van zijn naamgever Lotharius ii, geen opvolger. Het kwam uiteindelijk aan de Duitse nakomeling van
keizer Karel. Daarbij was in onze omgeving de Schelde de
grens met het westrijk (Frankrijk). In Lotharingen was
het een vrijgevochten boel met een lastige adel die zich
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Ter Borch laat zijn sporen nog na op oude en nieuwe kaarten.

van graszoden (Frans: mottes) en zand. De aarde voor de
verhoging en de wal was rondom uitgegraven. Hierdoor
ontstond tevens een gracht rond de versterking. Aan de
huidige situatie te zien, had die gracht de vorm van een
8. Aan de binnenkant van de gracht en misschien ook
aan de buitenzijde was een omheining van gepunte palen
aangebracht. Achter de gracht lag vlak terrein met in de
ene lus de woontoren en in de andere een voorburcht of
poortgebouw. Zelfs met enkele voorraadschuren bleef er
voldoende ruimte over om vluchtende mensen en wat vee
binnen de omheining op te vangen.

Ter Borch was gelegen naast de zandrug en tussen twee
rivieren, op laaggelegen, drassige grond. Daarom zal hij
door Giselbert of hoogstens één generatie voor hem zijn
opgericht. Immers pas na 1150 verschoof de bewoning in
Texandrië een eindje het rivierdal in. Toen was men in
staat om water af te voeren met een slotenstelsel en bereid
om hier en daar de grond op te hogen.10 De boeren gingen
iets dichter bij de rivier wonen en de oude zandrug bleek
door de langdurige bewoning juist vruchtbare akkergrond.
Zo ontstond naast Hoog Heukelom een Laag Heukelom.
Alleen Oisterwijk (zullen we zien) hield vast aan zijn bewoning op de zandrug en dat is een aanwijzing dat er op die
plaats bij de Lind al niet-agrarische bewoning was voordat
de hertog er een Vrijheid van maakte.

Een kerk in wat later Oisterwijk wordt
We horen weer van de heren van Tilburg dank zij een
oorkonde van 1192. Giselbert, bijgestaan door zijn moeder
Alaysa, gaf daarin zijn mensen in Helvoirt toestemming
om een kapel te bouwen. Een bijkomende voorwaarde
luidde dat het nieuwe kerkje en zijn gelovigen wel onder de
kerk van Oost-Tilburg bleven horen. Zo bleef een deel van
de inkomsten van de kapel, de tienden van Helvoirt, naar
de pastoor van (Oost-)Tilburg vloeien. Deze wereldheer
of zijn kapelaan moest immers voorgaan in de diensten
in Helvoirt. Die akte vertelt ons heel veel. Op de eerste
plaats dat het om Giselbert ii gaat. Vader leeft niet meer.

Ter Borch was in feite een houten woontoren, een donjon.
Hij stond binnen een wal met een palissade op een heuvel
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Oisterwijk vooraf ging, wordt een aparte moederparochie
of oerparochie gesticht om te vermijden dat de jongere
broer Arnold in West-Tilburg met het oudere Enschotse
heiligdom de kerk met de hoogste status zou krijgen.14

Den Bosch heeft steun nodig
Intussen heeft hertog Hendrik van Brabant rond 1195 nabij zijn bezit Orthen de vrijheid Den Bosch gesticht op een
donk in het moerasbos waar zich mogelijk al ambachtsmensen gevestigd hadden. Voor zover het terrein droog
bleef, was het te klein om ook nog te boeren. De stichting
van het stadje was bedoeld om een springplank te hebben
naar zijn noordelijke aanspraken, achter Heusden, bij Tiel
en op de Veluwe.15 Dat werd heel goed begrepen door de
graven van Holland en die van Gelre. Met de laatsten had
Hendrik in 1198 een vredesovereenkomst gesloten. Bij die
overeenkomst was Giselbert van Tilburg als getuige aanwezig.16 De vredesafspraak belette de grafelijke heren van
Holland en Gelre niet om in 1200 en 1202 Den Bosch aan
te vallen. In dat laatste jaar werd de nieuwe nederzetting
in brand gestoken en geheel verwoest. De hertog reageerde
onmiddellijk, versloeg de grafelijke bendes en nam zijn
concurrenten gevangen voordat ze begrepen dat hij in
de buurt was. Ze kwamen vrij tegen een hoge losprijs. Zo
moest Gelre de Bosschenaren vrijheid van tol op de Maas
toestaan en de hertog beloven dat hij alle Gelderse rechten
in oost-Noord-Brabant (het kleine graafschap Rode) voor

De Oude Toren te Enschot, overblijfstel van de middeleeuwse Sint
Michielskerk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot voor 1164.

De aanwezigheid van zijn moeder is een extra argument bij
de veronderstelling dat het domein Tilburg oorspronkelijk
uit haar familie komt. Ook zijn broer Arnold is aanwezig.
Uit de naamgeving blijkt dat het vaderlijk domein gesplitst
is in een Oost-Tilburg en een West-Tilburg. Dat kan niet
anders dan een deling tussen de twee broers geweest zijn,
zoals in Landen. De oudste broer behield de burcht. De
jongere Arnold ging op de hoeve De Rijt (ter plaatse van
de schouwburg van Tilburg) zitten. Nog opvallender is het
dat er in 1196 een kerk in Oost-Tilburg stond, op de plaats
van de huidige Petruskerk van Oisterwijk. Dat was niet zo
ver van het oudere Enschotse kerkje dat bij de deling aan
West-Tilburg werd toegewezen.11 Dat kerkje bleef dienst
doen voor de andere helft van het domein totdat de heer
van West-Tilburg zijn kapel bij de hoeve de Rijt tot parochiekerk maakte.12
Het meest aanvaardbare scenario is dat de houten kerk
van Oost-Tilburg gesticht moet zijn tussen 1160 en 1190.
Dan was heer Olivier, waarvan in de akte van 1192 sprake
is, de eerste of tweede pastoor, benoemd door de heer van
Tilburg die op Ter Borch zat. Vanaf het begin was de patroonheilige van de parochie Sint Petrus apostel (feestdag
18 januari).13 De veronderstelling ligt voor de hand dat de
kerk van Oisterwijk een dochter zou zijn van de oerparochie Enschot. Dat is niet het geval. In het dorp dat aan
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een kleine som kon kopen. Die overeenkomst werd in 1203
opgemaakt, maar is pas in 1231 gerealiseerd. ’s-Hertogenbosch kreeg meteen na de plundering van 1202 van zijn
hertog een privilege dat de plaats van vrijheid tot stad
maakte: het recht om een omwalling rond de woonplaats
te bouwen.
Voor even was Den Bosch beschermd. Maar de snelgroeiende stad, al lang geen ministad meer, had een geïsoleerde
positie en geen achterland van waaruit het bij een belegering met voedsel bevoorraad kon worden. Om zo’n achterland te krijgen, liet hertog Hendrik zijn oog vallen op
de kleine lokale potentaten die ten zuiden van Den Bosch
hun eigen wereldje hadden. Om onafhankelijk te blijven,
speelden die graag de machtige graven en de hertog tegen
elkaar uit. Mogelijk dat de heren van Tilburg, die in Oisterwijk zetelden, in de ogen van hertog Hendrik de zwakste
partij waren. In ieder geval kwam Giselbert ii het eerst aan
de beurt om als proefkonijn te dienen voor een van de vele
tactieken die de hertog in petto had om heel Texandrië
in korte tijd onder zijn gezag te brengen.17 Hij had Giselbert een lucratieve bestuurlijke functie kunnen bieden,
wanneer deze (met behoud van zijn bezit en inkomsten)
de hertog als eigenaar (dat is leenheer) van zijn vaders
domein en rechten had erkend. Zo maakte hij wat later
Boudewijn van Vught tot zijn leenman. In Tilburg ging het
anders. Hij had Giselbert extra domeinen en dus inkomsten kunnen aanbieden in ruil voor erkenning als leenheer,
maar deed dat niet en volgde een nieuwe strategie. Tegen
zo’n verrijking op korte termijn naast een lagere positie
als leenman waarvan hij niet of pas op de lange termijn
nadeel zou hebben, had overigens Godfried van Breda geen
bezwaar.

Situatiekaart Ter Borch, 1981.

De beide Tilburgen aangegeven op de ondergrond van de grote Meierijkaart van Hendrik Verhees (1794).

Buiten spel gezet
Giselbert werd onderuit gehaald (net als de nonnen van
Herentals en de Tempeliers van Turnhout) door een
nieuwe stedelijke nederzetting te stichten op Giselberts
eigen grondgebied. De vrijheidsrechten die de mensen daar
kregen, waren letterlijk zo aantrekkelijk dat ze arbeidskrachten wegtrokken uit het agrarische domein van
Giselbert, de heer van Oost-Tilburg. Er was een bevolkingsoverschot, maar omdat de besten wegliepen en er zoveel
gingen, kwam Giselberts inkomen en zijn voortbestaan
in gevaar. Hij moet eieren voor zijn geld gekozen hebben.
Misschien heeft hij het (deels) aan de hertog verkocht. Het
is echter meer waarschijnlijk dat hij zijn voorvaderlijk bezit
opdroeg aan de hertog om het als leen terug te ontvangen.
Nu kon hij afspraken maken, dat er geen van zijn horigen
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van het Luikse Sint-Janskapittel.25 Dat was een uitstekende
gelegenheid voor de hertog om zich Haaren toe te eigenen
en dit ook als hertogsdorp onder de rechtspraak van de
schepenbank van Oisterwijk te plaatsen.26 Binnen korte
tijd zou West-Tilburg volgen. De heer van West-Tilburg
heeft dat proberen tegen te houden, door verdelingen, verpachtingen of door zijn bezit zoveel mogelijk te spreiden.
Een andere mogelijkheid is dat de verdeling door vererving
is ontstaan. Met hulp van de abdij van Tongerlo, die al snel
de kerk van West-Tilburg kreeg, lukte het de hertog toch
ook West-Tilburg in handen te krijgen. Dat ging in kleine
stapjes maar wel in vrij korte tijd. Het huidige Tilburg
werd voor 1260 hertogsdorp en kwam toen onder jurisdictie van Oisterwijk. De rechterlijke bevoegdheid van de
schepenbank van Oisterwijk over de inwoners van Tilburg
bleef zelfs bestaan toen Tilburg in 1387 verpand werd. Het
duurde tot 1453 voordat het cluster van herdgangen een
heerlijkheid werd en samen met Goirle een eigen schepenbank kreeg.27

meer naar de nieuwe vrijheid Oisterwijk ging. Ze mochten
nog wel naar Den Bosch, de favoriet van de hertog. Op het
verhef na, een bedrag dat hij moest betalen als erkenning
van zijn leenheer, had hij als leenman het inkomen van
zijn landerijen behouden.
Natuurlijk zag Giselbert het gevaar van de kant van die
machtige Leuvense vorst aankomen. Wellicht heeft hij
daarom een andere leenheer gezocht, eentje die ongevaarlijk
ver weg zat. Niet Holland of Gelderland, want samenspannen
met vijanden van Brabant zou Hendrik het recht geven
om zich gewapenderhand over Oost-Tilburg te ontfermen.
Voor zijn burcht vond Giselbert zo’n andere leenheer in de
bisschop van Utrecht. Als later Hendrik i ook het bezit
van Oost-Tilburg verworven heeft (Giselbert is dan leenman af), moet de hertog van de bisschop van Utrecht
afkomen.18 Dat doet hij door in 1222 de aartsbisschop van
Keulen te erkennen als leenheer voor misschien wel het
grote Oost-Tilburgse gebied buiten de vrijheid.19 Alleen
voor Ter Borch moet hij de vorige leenheer, de bisschop van
Utrecht, in naam blijven erkennen.20

De veronderstelling ligt voor de hand dat de leenheer van
zijn leenman in Oost-Tilburg verlost was doordat deze kinderloos overleed. In zo’n geval komt het goed aan de leenheer, die het weer allodiaal kon maken (zoals met OostTilburg gebeurd kan zijn) of een nieuwe leenman kon zoeken.
In de akte van 31 december 1214 wees Hendrik i, hertog van
Brabant, een derde van de tiende van Berkel toe aan de kapel
van de H. Maria en St. Willibrord aldaar. Daarbij waren
Walter van Tilburg present, Willem van (Moer)Gestel en
ook priester Olivier.
Er is in 1214 blijkbaar geen Giselbert ii meer die als heer
voor zijn eigenkerk (Berkel was een annex van de parochie Oisterwijk) zulke beslissingen kon nemen. Het
besluit kwam van de hertog, die nu het bezit had. Zelfs
Giselberts broer, Arnold, heer van West-Tilburg, lijkt
overleden te zijn. In zijn plaats trad Walter van Tilburg op,
waarschijnlijk Arnolds zoon en nog in functie als heer van
West-Tilburg of als vertegenwoordiger van de familie van
de stichter. De tiende(n), de kerkbelasting die in Berkel
betaald werd, ging altijd al naar de Petruskerk van OostTilburg, voor het onderhoud van de kerk (1/3), als betaling
voor de pastoor (1/3) en voor de eigenaar (oorspronkelijk
de stichter, nu de hertog). Die laatste bepaalde nu dat zijn
derde deel voortaan bestemd was voor het onderhoud en
de bediening van de blijkbaar pas gebouwde kapel in Berkel. Priester Olivier is nog steeds de pastoor van de Petruskerk, dezelfde pastoor als in 1192, en hij is belanghebbende
omdat de kapel aan hem onderhorig is.28

De hertog als nieuwe eigenaar
van het hele gebied
Uiterlijk in 1222 had hertog Hendrik i zich volledig meester
gemaakt van wat hij het domein Tilburg noemde (bedoeld
is Oost-Tilburg). Daarin was al eerder tussen 1210 en 1212
een enclave tussen de burcht en de kerk aangebracht: de
Vrijheid op de Lind, waarvan hij in 1212 spreekt als zijn
hertogelijke stichting Oisterwijk.21 Maar zodra de hertog het
hele domein Oost-Tilburg tussen de grens bij Enschot tot
en met Helvoirt in handen had, kon hij het gebied allodiaal
noemen: vrij gebied.22 Hij had geen leenheer boven zich en
geen leenman meer onder zich. Daarbij was hertog Hendrik
tevens de eigenaar van de Petruskerk van Oost-Tilburg
geworden. Het marktplaatsje bij de Lind versmolt nu met
de nederzetting rond die kerk tot de langgerekte Vrijheid
Oisterwijk.23 Samen hadden de driehoekige Plaatse (het
Lindeind) en het Kerkeind de omvang die een vrijheid nodig
had. Daarop kreeg Oisterwijk in 1230 de afspraken (de verkregen privileges) op schrift. Het is duidelijk dat de hertog
een voorkeur had voor de naam Oisterwijk, al werd (zeker
in relatie tot de kerk) voor het geheel nog enige tijd de naam
Oost-Tilburg gebruikt of zelfs kortweg Tilburg.
Helvoirt, Berkel en Udenhout werden voor 1222 hertogsdorpen, met een eigen dorpsbestuur.24 Voor de rechtspraak
moest men echter naar de schepenbank van Oisterwijk. In
de dezelfde tijd speelde de kerkelijke banvloek over Willem
van Gestel zich af, die het domein Moergestel had afgepakt
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Graf van Hendrik i van Brabant, hier nog in de crypte van de Sint
Pieterskerk te Leuven.

De verschillende tiendrechten had de heer van West-Tilburg
klaarblijkelijk over familieleden gespreid, maar het belangrijkste recht, het recht om de pastoor te benoemen, was nog
bij de familie Van Tilburg. Dat patronaatsrecht heeft de hertog in 1232 aan de abdij van Tongerlo gegeven.. In 1222 blijkt
er in West-Tilburg nog steeds een tak van de Giselberten van
Tilburg te bestaan, Giselbert iii 29 (en ook Giselbert iv30) waren echter geen heren van Tilburg meer maar ridder: dienstman van edele geboorte. Zijn zussen (of nichtjes als dochters
van broer Walter?) zijn goed aan de man gekomen.31

Bij de nieuwe kerk van West-Tilburg is er sprake van een
andere belanghebbende. Dat was de Norbertijner abdij van
Tongerlo, die al rechten had in Enschot toen er alleen daar
nog maar een kerkje was. Een voor een gaan de rechten op
en bij deze eigenkerk gewijd aan Sint Dionysius vanaf 1222
over op de abdij.
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De stichting van
de Vrijheid Oisterwijk
De hertog slaat toe

Wat trof hertog Hendrik in Texandrië1 aan
ten tijde dat hij bij zijn bezit Orthen een
stad in het moeras stichtte? Hier lagen
een aantal grote domeinen op een rijtje,
elk met telkens een noord(oost)elijke en
een zuid(west)elijke concentratie: Herlaar
en Hilvarenbeek, Oost- en West-Tilburg,
Haaren en Moergestel als dubbeldomein
van het Luiks Sint Janskapittel, 2 Vught
en Oirschot met respectievelijk de broers
Boudewijn en Daniël als heer. Meer naar
het oosten hadden Rode en Helmond
heren die handlangers waren van de graaf
van Gelre. In het westen moest Hendrik de
heer van Breda losweken van de invloed
van de Hollandse graaf.

1198

1230

eerst werd Oisterwijk vermeld als vrijheid onder de hertog.
Als eerste van een reeks villes neuves (nieuwe stadstichtingen) wordt het pas gestichte Oisterwijk genoemd. De
plaats bestond onder een andere heer en onder de naam
Oost-Tilburg al langer, en als vrijheid onder de hertog zal
Oisterwijk omstreeks 1210 in het leven geroepen zijn. Twee
jaar later, nu 800 jaar geleden, dook de plaats onder zijn
definitieve naam op in de geschiedenis.

Al die obstakels om Den Bosch niet te isoleren en die stad
een achterland te geven, heeft de hertog gelijktijdig aangepakt maar successievelijk opgelost. Vanuit Bosch perspectief
is het daarom logisch dat hij eerst de noordelijke domeindelen aanpakte en afpakte: Herlaar, Oost-Tilburg met
Haaren, Vught en uiteindelijk van Rode zijn Sint-Oederode
maakte. Daarbij kwam hem een akkoord met Breda goed
uit en al helemaal het feit dat de meier van Moergestel zich
gedroeg als onafhankelijk heer van dat domein. Zo kon hij
van Haaren een hertogdorp maken onder gezag van zijn
schepenbank in de vrijheid Oost-Tilburg die hij welbewust
Oisterwijk ging noemen.

Een agrarisch dorp krijgt een impuls
Wat was er gebeurd? Vermoedelijk had de heer van Tilburg
op zijn ouderlijk domein, tussen zijn burcht en de door
hem gebouwde kerk, al een plek aangewezen aan horigen
van zijn domein die geen boer meer waren. Vlak bij de
vaarweg en op een kruispunt van wegen mochten ze bij
elkaar wonen, huisjes bouwen en met hun ambachtswerk
handel drijven. Die plek met die mensen zal daarop door
de hertog uitgekozen zijn als centrum van zijn stichting.
Hij verklaarde die mensen vrij onder zijn gezag. Hoe hij
om te beginnen dat deel van de zandrug (de Lind) als eerste
stukje heeft kunnen losweken uit het Oost-Tilburgse allodium,
is onbekend. Wel is in grote lijnen duidelijk hoe hij gedurende zijn regeerperiode de lokale heren uitschakelde of
aan zich onderwierp. Daarvoor gebruikte hij, zoals we in
het vorige hoofdstuk zagen, een flink aantal strategieën
die hij naar de omstandigheden toepaste op allerlei plaatsen in het Maas-Schelde-Demergebied. Maar hoe hij zijn

In 1212 duikt Oisterwijk op			
Nadat Den Bosch gesticht was en opmerkelijk snel uitgroeide
tot een handelscentrum dat zichzelf kon bedruipen, verlegde hertog Hendrik i van Brabant zijn belangstelling nog
meer naar de rest van Texandrië.3 Hij werd beste maatjes
met de heer van Breda, Godfried ii van Schoten. 4 Die had
meer te verwachten van de hertog dan van zijn andere
buurman, de graaf van Holland. De laatste begeerde Zeeland en zocht zeggenschap op Bredaas gebied. De hertog
had, als markgraaf van Antwerpen en omdat hij in die omgeving ook domeinen bezat, Gerard iets te bieden en deze
wilde in ruil de hertog best als zijn leenheer erkennen, wat
hem ook nog bescherming zou opleveren.
Op 25 februari 1212 legden Hendrik en Godfried een aantal
afspraken vast.5 Daarin werd de leenverhouding, die in 1198
tot stand kwam, opnieuw vermeld. Bovendien verkreeg Breda
het bezit van een tol en enkele gebieden waaronder Schakerlo
en Ossendrecht in West-Brabant. Voor onze omgeving is
een nieuwe regeling in die akte van groot belang. Voor het

De akte van 1212 zoals opgenomen in het cartularium van de hertog.
Onderstreept de oudste vermelding van Oisterwijk.
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De door de hertog rond 1212 nieuw gestichte plaatsen.
Oisterwijk, gelegen op een knooppunt van wegen.
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openingszet in Oisterwijk precies realiseerde, dat zal wel
altijd duister blijven.
De stichting van de vrijheid Oisterwijk en de uitschakeling van de heer van (Oost-)Tilburg hangen samen. Het
ontstaan en bestaan van Oisterwijk was de oorzaak dat
de heren van Tilburg na 1250 uit de geschiedenis verdwenen. Maar was de stadstichting de bedoeling of was het de
uitschakeling? Dat laatste was voor de hertog alleen maar
een gunstig neveneffect. Ongetwijfeld was de voornaamste drijfveer om een vrijplaats te stichten op drie uur en
een kwartier gaans van Den Bosch zowel van economische
aard als van politiek belang.
Voor Den Bosch was het gunstig om in het achterland
een marktplaats te hebben waar de agrarische producten
ingezameld konden worden. Niet zo dichtbij dat het dorp
een concurrent kon worden, maar toch op relatief korte
afstand vanwege de bevoorrading van de hertogstad. Dat
was voor de stad van groot belang. Den Bosch lag immers
in een moeras, en met de Maas ten noorden lagen er alleen
aan de oost- en de zuidkant dorpen met grond om te akkeren
en om vee te houden. De vruchtbare beemden langs de
Maas werden aan de kant van de Langstraat door de graaf
van Holland bedreigd en opgeëist, en aan de oostkant door
de graaf van Gelderland.
Die twee buren waren ook vijanden gebleken en in combinatie met de ambities van Hendrik i om het hertogdom
over de rivieren naar het noorden uit te breiden, maakte
dat Oisterwijk, nog meer dan Turnhout of Herentals, een
plaats was waarvoor ook een politiek-militaire rol gedacht
was. Daarom werd de vrijheid gesticht in Oost-Tilburg
op 500 meter van de burcht, Ter Borch. Die militaire basis
(munitio) had de hertog als eerste verworven. Gelre
claimde rechten op de’ Eninge van de Kempen’ (oostNoord-Brabant) en had via de heer van Rode invloed tot
voorbij Boxtel. Daarom waren rond 1210 de schepping van
een grensplaats Oisterwijk en het bezit van de burcht voor
de hertog belangrijke schakels in zijn verdedigingslinie.
Waarschijnlijk was voor de hertog de militaire betekenis
van Oisterwijk op dat moment belangrijker dan de economische rol die Oisterwijk moest gaan vervullen.

Lakenhandel in de middeleeuwen. Frans miniatuur.

De strategie die de hertog gebruikte om aan Giselbert ii van
Oost-Tilburg de houten burcht Ter Borch te ontnemen en
zo mogelijk het hele gebied dat de heren van Tilburg geërfd
hadden, liep via de onderhorigen van het Tilburgse domein.7
�
De hertog gebruikte mensen als pionnen, maar keurig
binnen de regels. De eerste stap was het stichten van de vrijheid. De tweede het omzetten van de eigenkerk van de heer
in een parochiekerk voor de gemeenschap van Oost-Tilburg.8
Door het stichten van een plaats waar mensen zich konden
vestigen zonder horige te blijven of zonder al te afhankelijk
te zijn, veroorzaakte de hertog een leegloop onder de landbouwers van Giselbert. Er was al een bevolkingsoverschot
en zwaar ontginningswerk was niet voor iedereen weggelegd.
Daarom stond waarschijnlijk de grootgrondbezitter eerder
op die plaats eigen mensen toe om een ambacht uit te oefenen, maar hij kon bepalen wie bleef en wanneer iemand
moest terugkomen. Het blijft een raadsel hoe de hertog op
diezelfde kleine plek de macht over kon nemen op korte
afstand van de burcht en op 1 kilometer van de eigenkerk
van Giselbert. Maar onder deze hoge nieuwe heer veranderde er veel. De toeloop was groot, want na een verblijf
van een jaar en een dag was iemand bevrijd van alle verplichte herendiensten, en dus met zijn gezin vrij man. De
toeloop was voor Giselbert ook ongunstig, want de beste
en de meest initiatiefrijke bewoners trokken uit zijn gebied
naar de vrijplaats op de Lind. 			
Het resultaat was een kwantitatieve en kwalitatieve onderbezetting van het aantal werkers dat de heer van OostTilburg nodig had voor zijn eigen landerijen en zijn vee.
Dat was geen tijdelijke crisis. Het tekort aan arbeidskrachten dreigde jaar na jaar groter te worden. De opbrengsten
en daarmee zijn inkomen en status zouden snel kleiner

Marktplaats en grensplaats
Meer precies vond de vestiging van de vrijheid plaats op
een punt waar de huidige Lind iets hoger lag dan de rest
van de zandrug en dicht bij het water en de wegen. Hier
was al een belangrijke kruispunt, namelijk van de weg van
het zuiden naar Holland en die van Antwerpen over Den
Bosch naar Nijmegen.6					
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De akte van 1230 waarmee Oisterwijk haar vrijheidsrechten
kreeg, door Philips ii tesamen met andere rechten bevestigd
in een vidimus van 1555.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar
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worden. Er is moeilijk een ander scenario denkbaar dan
dat Giselbert het bezit van zijn burcht aan hertog Hendrik
overdroeg, waarschijnlijk in ruil voor de belofte dat deze
geen mensen uit (Oost-)Tilburg meer zou laten opnemen in
de Vrijheid Oisterwijk. Die ging de hertog elders zoeken.
De akte van 1212 met de overeenkomst tussen Hendrik
en de heer van Breda, waarin Oisterwijk voor het eerst genoemd wordt, toont precies de uittocht van horigen aan. 9
Het laat de strategie zien. Ook Godfried van Breda had er
last van dat zijn horigen wegliepen naar Oisterwijk, en
andere villes neuves. De akte toont verder dat de hertog
aan Oisterwijk en andere nieuwe stichtingen kon verbieden
om horigen op te nemen die nodig waren voor en gebonden
waren aan de grond van een bepaalde heer.10 Voor het toezicht daarop moet de hertog in zijn villes neuves al meteen
een schout hebben aangesteld.
Dat is de inhoud van de akte van 800 jaar geleden, naast
het vastleggen van eerdere afspraken. Oisterwijk, Turnhout, Herentals, Hoogstraten en Arendonk mochten geen
horigen opnemen uit het Bredase zonder toestemming van
de heer van Breda. Oisterwijk wordt het eerst genoemd en
die hertogelijke stichting zal daarom voor kleinere heren
in Texandrië het meest bedreigend zijn geweest. Omgekeerd mag de heer van Breda geen horigen uit de gebieden
van de hertog in zijn nieuwe steden (Breda en Bergen op
Zoom) opnemen zonder toestemming van de hertog. Een
uitzondering wordt gemaakt voor de hooguit 17 jaar oudere
stad ’s-Hertogenbosch. Daar mocht men op dat moment
blijkbaar zonder toestemming naar toe gaan om zich te bewijzen en vervolgens daar een vrij bestaan op te bouwen.

dienstbaar was aan de heer, maar dat de totale gemeenschap dat was. Hoe die plichten binnen de gemeenschap
verdeeld werden en hoe de rechten bij de burgers terecht
kwamen, mocht (het bestuur) van de gemeenschap zelf
intern regelen. Stadslucht (feitelijk vrijheidslucht) maakt
vrij, maar in gebondenheid. Een burger kreeg een grotere
persoonlijke vrijheid om zijn leven in te richten dan een
landman – maar niet onbeperkt – en daarmee een grotere
verantwoordelijkheid en hij droeg meer risico.
Een andere betekenis van vrijheid (meestal in het meervoud: vrijheden) heeft betrekking op een van de rechten
of toestemmingen die een woongemeenschap krijgt om
zaken zelf binnen de gemeenschap tot stand te brengen
of te regelen. Om misverstand te voorkomen worden deze
rechten liever niet vrijheid of vrijheden, maar privilege(s)
genoemd. Zeker de eerste jaren na het ontstaan van de
Vrijheid werden die rechten gewoon gegeven. Het waren
echte privileges. De hertog gaf ze, puur omdat het ook zijn
belang was dat de gemeenschap goed ging functioneren.
Maar nadat een vrijheid een basis van dergelijke rechten
had verworven, moest men voor verdere rechten betalen.
Bij de basisrechten hoorde het recht om een schepenbank
voor de lagere rechtspraak in te stellen. Bij de te kopen
privileges hoorde bijvoorbeeld de accijnsheffing. Als er
maar een duidelijk deel naar de hertog ging, mocht de vrijheid de hoogte ervan zelf regelen.11 De lijst van privileges
verschilde vanwege het kopen ervan van stad tot stad en
van vrijheid tot vrijheid.

De vrijheid Oisterwijk heeft en geeft
rechten

Nog meer duidelijkheid over het ontstaan van Oisterwijk
krijgen we wanneer we de akte van 1212 in verband brengen met de akte van 1230 waarin de rechten die tot dan toe
verleend waren aan de Vrijheid (en wellicht nieuwe rechten) op schrift vastgelegd worden.12 De basisrechten die

De rechten van 1212 uitgebreid
en vastgelegd in 1230

De term vrijheid heeft betrekking op de stichting, de
vrijplaats. Voor het eerst na de Romeinse tijd worden weer
steden en stadjes als zelfstandige eenheden gesticht. Plaatsen waar al langer grote of (op gunstige plaatsen) kleine
bevolkingsconcentraties waren ontstaan, kregen eind 12de
en begin 13de eeuw een wettelijke status, die van vrijheid.
Wanneer ze ook nog andere rechten krijgen, waaronder het
recht van een omwalling in de vorm van een (stads)muur,
gaan ze stad heten. Vrijheid betekende niet dat men geen
plichten of rechten had aan zijn heer (in dit geval de hertog).
Het betekende dat niet meer het individu of het gezin

Uittreksel uit de vidimus van 1555 met de vermelding van de vrijheidsrechten uit 1230. De tekst luidt: “Inden iersten dat wijlen hertoge Henrick hertoge van Lothrich ende van Brabant saliger gedachten inden
jaer xijc ende xxx [1230] denselven supplicanten verleent heeft alle
alsulcke vrijdicheyden als hij dyen vanden Bossche verleent hadde.”
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Die goede naam en de daaruit voorgekomen welvaart, die
ook overal bekend was, droeg Oisterwijk gedurende de
middeleeuwen met zich mee. Aanzien was een voordeel,
maar welvaart trok ook inhalige vijandelijke legers aan. Als
het met die monocultuur in de 17de en 18de eeuw gedaan is,
is het aanzien ook goed voorbij. Het is een diep dal waaruit
Oisterwijk na de Franse revolutie moet kruipen om door
industrialisatie en toerisme weer een pareltje te worden.
		

Gedeelte van het randschrift op het graf van hertog Hendrik i, de
vierde hertog van Brabant.

voor 1212 aan Oisterwijk als vrijheid verleend zijn, waren
blijkbaar algemeen bekend, zodat een mondelinge overeenkomst voldoende was. Den Bosch had intussen meer
rechten gekregen om zelfstandig te functioneren. Die kreeg
Oisterwijk in 1230 ook. Maar meer dan een schriftelijke
verwijzing naar het Bossche recht bevatte de akte niet. De
rechten werden niet opgesomd.13 Wellicht was dat niet nodig
omdat de Bossche rechten al op schrift stonden. Daarom
bleef waarschijnlijk de gedetailleerde invulling bij een
mondelinge afspraak. De omstandigheden werden volgens
gebruik wel zo gekozen dat de verlening van de rechten lang
in het geheugen van de vele getuigen bleef hangen.
Het werd een plechtigheid in de boomgaard van de Bossche schepen Acrinus van Heesbeen in Den Bosch, waarbij
de hertog, zijn zoon en zijn gevolg aanwezig waren. Van
Oisterwijkse kant waren er drie schepenen bij.14 Camps
spreekt van een drinkgelag, en zo’n feest zal lang in het
geheugen zijn blijven hangen.
In de jaren kort voor 1230 en de vijf jaar erna is er veel
gebeurd. Uit de gebeurtenissen wordt duidelijk dat de oude
hertog Hendrik i al veel aan zijn oudste zoon en diens broer
overliet.15 De veranderingen ten goede zijn daarom zeker
toe te schrijven aan Hendrik de Jonge, die veel diplomatieker te werk ging en minder agressief was dan zijn vader.
Oisterwijk was vanaf 1230 geen grensplaats meer, want
in datzelfde jaar kocht de hertog het gebied van Rode. De
aanspraken van de graaf van Gelre vervielen en diens leenman, de heer van Rode, werd uitgeschakeld. Het oostelijk
deel van Noord-Brabant tot en met Grave hoorde voortaan bij het hertogdom Brabant. Oisterwijk zal zich vooral
economisch gaan ontwikkelen, eerst als regionale marktplaats maar al snel ook als centrum voor het arbeidsintensieve wolwerk. De Vrijheid kreeg status als belangrijkste
plaats in de wijde omgeving voor de lakenbereiding, in dat
opzicht belangrijker dan Den Bosch, Leuven of Brussel.
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Hoe is de situatie rond 1230?

In 1222 kon de hertog het allodium Helmond met beide
burchten kopen van Willem van Horne voor 300 Keulse
mark. In die omgeving leek weinig gevaar meer te verwachten van Gelre, juist vanwege de goede relatie met Keulen.16
Dat is hetzelfde jaar waarin de hertog zijn eigen gebied van
Oost-Tilburg opdroeg aan de aartsbisschop van Keulen
en het in leen terugontving. Dat kostte hem wat erkentelijkheidsbijdragen zolang het goed ging en het kostte hem
geen cent wanneer de vriendschap met Keulen verstoord
zou raken.17 Deze diplomatieke zet had bijna zeker van
doen met de bemoeienissen van de jonge Hendrik die dan
15 jaar is en pas in 1226 de ridderslag zou krijgen.18 Maar
zijn vader was ook al op 14-jarige leeftijd bij het bestuur
van het hertogdom betrokken en Hendrik de Jonge gaf
vanaf 1221 eigen aktes uit. Hij stelde zich nogal onafhankelijk op van zijn vader in internationale kwesties – mogelijk vanwege diens mislukkingen – en dat leverde Brabant
onder meer in Keulen krediet op.19
In 1232 kocht hertog Hendrik i de heerlijkheden Waalwijk
en Drunen van Holland, en in datzelfde jaar maakte hij
van Boudewijn van Vught een dienstman.20 Dat was ook
het jaar dat Eindhoven en Rode vrijheidsrechten kregen.
Grave volgde in januari 1233, in het jaar dat de hoofdstad
Leuven nieuwe vrijheidsrechten ontving. Al die veranderingen vroegen een paar jaren van voorbereiding. Duidelijk
zal zijn dat de periode vanaf 1230 er een is van algehele
vrede waardoor de hertog en zijn zoon zich aan binnenlandse zaken konden wijden.21
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Het omslagpunt is 1230. In dat jaar regelden Brabant en
Gelre een oude kwestie, waardoor Oisterwijk definitief geen
grensstadje meer was en een steunpunt ter verdediging als
Ter Borch feitelijk overbodig werd. Gerard van Gelre is overleden en de opvolger, de minderjarige Otto, heeft als moeder
een dochter van Hendrik i van Brabant. Een kwart eeuw
eerder had Gerards vader nog beloofd om zijn aanspraken
op de Kempen aan Hendrik te verkopen. Dat was in 1202,
om de verwoesting van Den Bosch te compenseren. Ook het
dorp en de vesting Rode, een steunpunt om die rechten op
de Kempen uit te oefenen, zou Gelre afstaan.
Uit geldgebrek of omdat zowel schoonvader Hendrik als
schoonzoon Gerard harde koppen hadden, kwam het er pas
nu van. Thans kwamen de jonge Otto en zijn opa de hele
koop overeen voor een bedrag van 2000 Keulse mark.22 Het
lijdt geen twijfel dat oom Hendrik de Jonge daarbij een positieve rol heeft gespeeld. Eindelijk had de Leuvense hertog
van Brabant zoveel zeggenschap in Texandrië dat zijn opvolger kon werken aan consolidatie en aan rechts-gelijkheid.
Dat was het moment waarop de naam Texandrië verdween
en het gebied De Kempen ging heten. Buiten het Bredase leen
en het markgraafschap Antwerpen werd het stroomgebied van
Dommel en Aa, de Meierij van ’s-Hertogenbosch, bestuurlijk in
vier kwartieren ingedeeld.23 �De vrijheid Oisterwijk werd van
één van die kwartieren de zetel van de vertegenwoordiger van
de hertog en hoofdplaats van het kwartier van Oisterwijk.
Heel in het begin omvatte de vrijheid Oisterwijk alleen de
marktplaats van die naam op de huidige Lind. Het tegenwoordige Kerkeind, de toen agrarische nederzetting rondom
de Petruskerk, was nog even in handen van de heer van
Tilburg. Als de stichting in 1210 plaatsvond, dan moet de
hertog heel snel daarna, voor of in 1214 ook het Kerkeind al
in bezit hebben gekregen. Vanaf dat moment omvatte de vrijheid het geheel: twee bewoningscentra op ca. 1 kilometer van
elkaar en de wegen en landerijen daartussen. Vanaf 1214 zal
de titel vrijheid voor dat geheel gebruikt zijn. Aan het gebruik
van de oude naam Oost-Tilburg bleef men langer vasthouden.
Nog jarenlang werden voor de woonplaats de namen Oisterwijk,
Oost-Tilburg en zelfs alleen maar Tilburg (voor Oost-Tilburg,
vóór 1200 het zwaartepunt van alle Tilburgse gehuchten)
door elkaar gebruikt. Dat komt ook omdat de oudste kern bij
de Petruskerk lag. Die kerk werd uiteraard nog aangeduid als
de kerk van Oost-Tilburg met zijn rechten en tienden, want de
parochie omvatte de hele regio Oost-Tilburg met de dorpen.24

Gelaat van Hendrik i op het oudste vorstengraf in de Nederlanden.

Toch was de kerk in andere handen overgegaan. Er is reden
om te veronderstellen dat de kerk het breekijzer was voor
de hertog om zich meester te maken van het hele OostTilburgse domein en in ieder geval van het Kerkeind.
Daardoor kon hij zijn vrijheid Oisterwijk, die als halve
straat begon, een redelijke omvang geven. Dat ging veel
sneller dan het wegpoetsen van die ongewenste naam.

53

de stichting van de vrijheid oisterwijk

Op zoek naar de kerk
Vijf van de zes of zeven generaties Petruskerk

De kerk is een schoolvoorbeeld van de problemen waar de geschiedenis van Oisterwijk
mee kampt. De verwoesting van het imposante kerkgebouw in 1587 staat model voor
het verdwijnen, eveneens in oorlogstijd, van
veel archiefmateriaal. Maar het duidelijkst is
onze archeologische onmacht. Net zoals het
huidige centrum van Oisterwijk precies ligt
op de plaats van de vroegere vrijheid Oisterwijk, zo staat de markante Cuyperskerk van
nu op de plaats van zijn voorgangers. Dan
is het moeilijk graven. Helemaal waar is dat
niet. Want de voorgangers van de grote kerk
Bij de na-oorlogse restauratie van de kerk kwam deze balk uit 1610 met
daarop het jaartal van de brand uit 1587 tevoorschijn uit het gewelf van
het priesterkoor. Thans hangt deze in het portaal van de kerk.

stonden iets meer naar het noordwesten,
deels buiten de huidige oppervlakte, in het
verlengde van de Kerkstraat.

1192

			

1648

De herinrichting van het Kerkplein in 1994 was een kans
geweest voor uitgebreider archeologisch onderzoek, net zoals de aanleg van een brandput tegen 1950 voor toenmalig
café Kerkzicht. Daarbij kwamen, tot vermaak van de jeugd,
zoveel knekels aan het licht, dat men het pleintje ook weer
snel heeft afgedicht.

De kerk als zinnebeeld van de gemeenschap
De voorlaatste kerk, het opgelapte kerkrestant dat Hendrik
Verhees in 1788 schetste, is in 1823 omgebouwd tot een barokkerk. Van die voorlopige oplossing bestaan enkele foto’s
van vlak voor de afbraak in 1894. Maar van de prachtige
laat-middeleeuwse kerk, voordat die een ruïne werd, en
van mogelijke voorgangers hebben we geen goede afbeeldingen en slechts een enkele summiere beschrijving. Het
kerkgebouw en de parochie zijn echter voor het ontstaan
van de vrijheid Oisterwijk, voor de bloei en het functioneren van de gemeenschap, maar ook voor de omgeving van
wezenlijk belang geweest. Daarom kunnen we, ondanks
de gebrekkige bronnen, niet aan de kerk voorbij. Vanuit de
parochiegegevens en door voorzichtige vergelijking met
andere Kempische plaatsen, moet het mogelijk zijn iets
meer te vertellen dan enkel een hypothese op te stellen.
Er zijn conclusies te trekken over de ontwikkeling en de rol
van kerk en kerkgebouw. Niet de opsomming van de weinige feitelijke gegevens geeft inzicht, maar de verbanden
die tussen deze snippers gelegd kunnen worden. Bij het
vergelijken met andere grote plaatsen in de Kempen, waar
wel gegevens over zijn, moet speciaal gelet worden op de
eigenheid van Oisterwijk en de lokale mogelijkheden.

Sporen van de fundamenten van de oude barokkerk kwamen aan het
licht tijdens de reconstructie van het Kerkplein in 1994.

een groot huis, en had waarschijnlijk nog geen uitgebouwd
priesterkoor. Het was een zelfdragende constructie van
eiken balken. De vloer was van leem en de wanden zullen van planken of waarschijnlijk van met leem besmeerd
vlechthout geweest zijn. Het dak was met riet of stro
bedekt. Dat een belangrijk gebouw toen nog een houten
constructie kende, mag ook blijken uit het feit dat Ter
Borch in diezelfde tijd ook alleen maar uit een houten
toren bestond. De kerk was gewijd aan de apostel Petrus.3
Het zaalkerkje was een eigenkerk, dat wil zeggen dat de
bouwheer, in dit geval Giselbertus als stichter en donateur, de eigenaar was. Deze domeineigenaar had de heilige
plaats in eerste instantie bedoeld als begraafplaats voor
zijn ouders en later voor zichzelf. Daar zou de dienstdoende geestelijke, die hij aangesteld had, op afgesproken
tijden missen opdragen en bidden voor de zielenrust van
de steeds opnieuw te memoreren overledenen. De andere
bewoners van zijn domein, horigen, maar wel zijn familia,
mochten hun doden daar eveneens begraven. 4 Dat zal door
plaatsgebrek wel rond het kerkje gebeurd zijn, maar ook
de domeinbewerkers schonken aan de kerk en kwamen
regelmatig in het bedehuis. Vanaf de bouw van dit eerste
Oisterwijkse kerkje, vanaf de losmaking van het Michaelkerkje van Enschot, heeft in en rond de kerk het kerkhof
gelegen. De aanwezigheid vanaf het begin is een signaal
voor de zelfstandigheid van de Sint Petrusparochie.5

De houten voorgangers van de kerk
Het is een feit dat er in 1192 een parochie Oost-Tilburg en
daarmee een kerk bestond. De naam Oost-Tilburg suggereert òf een oudere parochie òf het bestaan (op dat moment
al) van een parochie West-Tilburg. Het eerste, de oerparochie Sint Michiel in Enschot, is waarschijnlijker dan het
tweede, omdat er pas later een kerkgebouw in West-Tilburg
wordt vermeld. De pastoor van Oost-Tilburg in 1192, de
wereldheer Olivier, was nog jong. Hij zal dezelfde zijn als de
heer Olivier die in de akte van 1214 optreedt als het ook over
zijn parochie Oost-Tilburg gaat.1 Hij deed de bediening in
een houten zaalkerkje op de plaats van de huidige kerk. Dat
kerkje was west-oost gericht met het altaar aan de oostkant, de kant van de opgaande zon, zodat de priester met
zijn gezicht naar Jeruzalem stond en met zijn rug naar de
gelovigen.2
Het houten kerkgebouw moeten we ons voorstellen als

De tienden
Volgens afspraak met de heer ontving de priester als beloning een derde van de tienden (ruim 3%) van de opbrengst
van land en aangroei van vee.6 De akte van 1192 (en van
1214) ging er juist over dat Giselbert van Oost-Tilburg zijn
pastoor garandeerde dat deze bij de bouw van een kapel
in Helvoirt het inkomen uit het Helvoirtse deel van het
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De Oisterwijkse kerk getekend door Hendrik Verhees op 10 oktober 1788.

Plattegrond en reconstructie van een oud houten kerkje zoals dat er
mogelijk ook in Oisterwijk heeft gestaan.

van Oost-Tilburg en de inkomsten daarvan was snel een
bevriende partij gevonden. In 1204 had hertog Hendrik in
Leuven met een flinke financiële injectie een adellijke priorij
van Augustijner kanunniken (mede) opgericht. Het is die
priorij van de hertog zelf die in 1231 (een jaar na de bevestiging van de Oisterwijkse vrijheidsrechten) het recht krijgt
om de pastoor van de Oisterwijkse parochie te benoemen.9
Stapje voor stapje gaan vervolgens de tienden en de overige
bezittingen die horen bij de parochie Sint Petrus naar deze
priorij Sint Geertrui, die later een abdij werd.10 Augustijner
kanunniken waren en zijn geen monniken ondanks dat ze
onder een kloosterregel vallen, maar koorheren. Bovendien moesten die van Sint Geertrui van adel zijn. De meeste
kanunniken die door hun prior of abt als pastoor van
Oisterwijk aangewezen werden, gingen in de vrijheid wonen.
Slechts een enkeling bleef in het klooster als pastoor-in-naam
en benoemde een vervanger in Oisterwijk.11 In de meeste
Kempische parochies was het andersom. Bijna altijd zocht
men een vervanger (vice-cureit), een door een andere priester opgeleide zielzorger, uit de directe omgeving afkomstig.12 Elders was het een zeldzaamheid wanneer de investiet (benoemde) zelf ter plaatse de zielzorg behartigde.

domein zou behouden. Deze kapel mocht niet beschouwd
worden als een aparte parochie, die voor inkomen van de
eigen pastoor moest zorgen, maar als een dependance van
de kerk van Oost-Tilburg. Het inkomen uit de tienden was
voor de eeuwigheid vastgelegd, want de gebeden voor de
verlossing en de gedachtenis van de doden moesten op
deze plaats ‘ten eeuwigen dage’ plaatsvinden.
Hoe de hertog de kerk, het benoemingsrecht en de tienden uit
handen van de heer van Tilburg heeft getrokken weten we
niet, evenmin hoe hij in dezelfde periode ook het allodium
Oost-Tilburg overnam. Om het laatste te bereiken, moest
hij eerst overheer (leenheer) worden. Het domein werd
dan eigendom (zonder vruchtgebruik) van de hertog. Een
volgende stap was dat de hertog ook het bezit (en dus het
inkomen) van het domein verkreeg. Dan moest de leenman
verjaagd zijn of kinderloos overleden. Het overnemen van
de zeggenschap over de kerk van Oost-Tilburg is vergelijkbaar. Hendriks vader, Godfried iii, had van de keizer al
de oppervoogdij gekregen over alle geestelijke goederen
in zijn Brabants territoir. Daar hoorden eigenkerken van
lokale heren overigens niet bij.7 Die voogdij hield toezicht in en
maatregelen wanneer dat nodig mocht zijn.8 Al eerder was het
verschijnsel van eigenkerken, dat zijn kerken in handen van
een leek, door bisschop en paus verboden. Pas met Hendrik i
kwam er een centraal gezag in Texandrië en eerst nu kon
dat verbod op geestelijk goed in handen van leken ook hier
afgedwongen worden. Kerk en tienden zouden naar een
geestelijke instelling moeten gaan, bijvoorbeeld een kanunnikencollege. Alleen het benoemingsrecht van de pastoor in
Oost-Tilburg nam de hertog voorlopig zelf over. Voor de kerk

Een godshuis in steen
Zodra de hertog de heer van Oost-Tilburg uitgeschakeld
had, en het domein hertogsgebied was geworden met in
het midden een klein handelsstadje, zullen de zelfbewuste
burgers daar alleen al voor de status van hun gemeenschap
een wat grotere kerk gewild hebben. Men wilde toch meer
uitstraling dan met een dorpskerkje dat vergelijkbaar was
met het bedehuis in Haaren, Enschot of Moergestel, en
mogelijk West-Tilburg. Die grotere kerk zal geen tufstenen
heiligdom geweest zijn.13 Die zijn alleen aangetroffen waar
in de buurt restanten van grote gebouwen uit de Romeinse
tijd te vinden waren zoals bij het Oirschotse ‘boterkerkje’
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De akte van 1231 waarbij de priorij van Leuven het recht kreeg in
Oisterwijk de pastoor te benoemen.

hoorlijke lengte als breedte kunt overbruggen.15 Natuurlijk
kan het dak afgedekt zijn geweest met stro, maar gezien
de voorspoed en het zelfbewustzijn van Oisterwijk is het
moeilijk voor te stellen dat er uiteindelijk niet gekozen
werd voor een bedekking met de toen al bekende leisteenplaatjes uit de Ardennen. Misschien lag er zelfs al leisteen
op vanaf het begin van de bouw met veldovenstenen
van groot formaat (kloostermoppen). Het priesterkoor
bestond uit een halfronde (dat gaat makkelijk in steen)
uitbouw en zal een lager plafond gehad hebben. Het geheel
moet een groot, maar donker kerkgebouw opgeleverd
hebben, mogelijk met iets lagere zijbeuken, maar zeker
nog zonder kruisbeuken. Romaanse kerken hebben geen
voorportaal. Je komt binnen via een deur in de zijkant.16
Binnen is er geen lemen vloer meer, maar zijn er gebakken
tegels van ongeveer 21 x 21 cm. Het is onwaarschijnlijk dat
er een stenen toren bijgestaan heeft, maar wel een houten
toren voor de luiklok. Die was niet alleen nuttig, maar ook
een statussymbool. Het lijkt aannemelijk dat er een luihuis
voor of naast gestaan heeft: een hoge open, houten constructie waarin de luiklok hing.17 Daarnaast was een dak-

met Romeinse bouwrelicten uit de herdgang Straten. Het is
ook nog te vroeg in de dertiende eeuw om aan een bakstenen
gebouwtje te denken, al of niet in romaanse stijl. Dat alles
maakt het meer dan aannemelijk dat er op dezelfde plaats
eerst een tweede houten kerkje gebouwd is, iets groter en
hoogst waarschijnlijk al met een vierkanten uitbouw voor
het priesterkoor. We kunnen nog steeds niet onder de kerk
kijken, maar in Aalst staat op de oorspronkelijke plaats geen
kerk meer en hebben archeologen paalsporen van een eerste
en een tweede houten zaalkerkje aangetroffen.
Het ging voorspoedig met de vrijheid Oisterwijk en in overleg
met het klooster Sint Geertrui in Leuven zullen burgers en
buitenlui al voor de helft van de 13de eeuw begonnen zijn met
de bouw van een flinke bakstenen kerk.14 Daar werkte iedereen aan mee. De parochie was immers het hele oorspronkelijke domein Oost-Tilburg en waar de bijdragen van de burgerij
in geld kwamen, moest de betrokkenheid van de omliggende
dorpen vooral blijken uit het inzetten van hun werkkracht bij
het bakken en aanvoeren van kloostermoppen.
Een kerk in steen, waarschijnlijk ontworpen voor 1250,
kan in Brabant niet anders dan in romaanse stijl gebouwd
zijn. Kenmerkend zijn dan de zware muren en de rondbogen van de kleine ramen, met perkament afgedekt tegen
de kou, en eventueel rondbogen in de geledingen of de
spaarvelden. De ondergrond in Oisterwijk kon niet beter.
Het was de zandwal langs de stroom. Toch was er een
fundering nodig, waarin liefst ijzeroer verwerkt werd. De
muren waren zwaar en hadden geen steunberen nodig.
Op die muren rustte een lichte dakconstructie van hout.
Aan de binnenkant was dat een zogenaamd tongewelf met
hanenbalken en gebogen ribben waardoor je zowel een be-
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Een houten zaalkerkje.
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Reconstructie van de gotische kruiskerk met toren.
Voorbeeld van een fraaie interieurversiering van een middeleeuwse
gotische kerk.

ruiter gebruikelijk, een angelusklokje in een simpele open,
overdekte houten constructie op de nok van het dak.18

De kerk als statussymbool

De grote kerk van Oisterwijk

Zijn grootste welvaart beleefde Brabant, maar speciaal
ook Oisterwijk, in de 15de eeuw. Opeens zien we in de grote
steden en in bijna alle dorpen de kerk of kapel herbouwd
worden, zo mogelijk op dezelfde plaats, van oudsher een
heilige plek. Alle parochiekerken verschillen van elkaar,
want identiteit is erg belangrijk. Toch zijn de overeenkomsten zo groot dat we van de ‘Kempische gotiek’ spreken.
Die vergelijkbaarheid is niet toevallig want kerken worden
niet meer door de plaatselijke timmerlieden en metselaars
gebouwd, maar door een rondtrekkende groep van deskundigen: bouwmeesters, steenhouwers, timmerlui, metselaars,
schrijnwerkers, leidekkers enz. Natuurlijk kwamen eerst de
goed betalende, grote steden in aanmerking voor een grotere kerk. De bouw van stadhuizen en van kerken duurde
soms meer dan een eeuw. Elke kerk moest immers op een
kathedraal lijken voor zover de financiële draagkracht van
de gemeenschap dit toeliet. Maar uiteindelijk kwamen ook
op het platteland overal nieuwe, nu gotische kerkgebouwen tot stand. Stedelingen kochten de bakstenen, maar in
de dorpen werd de leem door de parochianen zelf gebakken
in veldovens. In de kleinere dorpen was er nog een dakruiter in plaats van een toren,19 maar de trots van de hele
gemeenschap betrof steeds een behoorlijk groot gebouw
met toren. Het ging dan om het eerste geheel stenen bouwwerk, dat ook als archief en vergaderplaats voor de dorpsbestuurders dienst kon doen. In Oisterwijk was dat laatste
niet nodig. De schepenen als dorpsbestuur vergaderden in
de Mariakapel bij de gerechtslinde.

In Oisterwijk is waarschijnlijk vroeg in de 15de eeuw begonnen met de bouw van de grote Sint Petruskerk, waar de
toenmalige secretaris van de vrijheid, Lambert van den
Hoevel, in 1609 over sprak. Het werd meteen een kruisbasiliek. De daken van het koor, van het schip en van de dwarsbeuken zijn even hoog geweest, kunnen we uit 19deeeuwse
tekeningen van de herstelde bouwval opmaken. De kooromgang en de zijbeuken hadden een aanzienlijk lager dak. De
grote toren werd aan de westzijde aan de kerk gebouwd en
daar kwam een grote omlijste ingang. Het kerkvolk kon op
meer plaatsen de kerk in, maar bij plechtige gelegenheden
zoals een processie ging men onder de toren door de kerk in.
Die onderste verdieping was het kerkportaal, de nartex of
torenhal, een nieuw verschijnsel. Anders dan de voorganger,
de romaanse kerk, en anders dan de dorpskerken van de
Kempische gotiek, hadden de grotere kerken in de Kempen
geen houten plafond meer maar stenen gewelven.20 Nieuwe
bouwkundige vindingen maakten dat mogelijk.
Het kan goed dat tijdens het begin van de bouw, ergens
tussen 1400 en 1450 de oude romaanse kerk nog in gebruik
bleef. In dat geval begon men met het schip en de zijbeuken. De beoogde nieuwe omvang was zo groot dat men
waarschijnlijk de nieuwe opengewerkte muren met aan de
buitenzijde steunberen gewoon om het oude gebouw heen
kon bouwen. Pas wanneer de stenen dakconstructie met de
vereiste ondersteunende pilaren aan de beurt was, moest
de oude kerk weg. Waar de oude bakstenen nog een groot
formaat hadden (kloostermoppen), had de baksteen vanaf
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meestal niet om een dagelijkse verplichting de mis te
lezen; een wekelijks ritme was eerder usance en bij maandelijkse of jaarlijkse vieringen (jaargetijden) denken we
aan overledenen. Het kapitaal voor het kerkgebouw, voor
het parochiegebeuren en het inkomen voor de priesters
kwam ook uit schenkingen. In onze tijd is het moeilijk
voor te stellen hoezeer onze middeleeuwse voorouders
dagelijks bezig waren met het hiernamaals en doordrongen
waren van angst daarvoor. Voor zijn zielenrust schonk
een echtpaar liever aan de kerk of aan een geestelijke die
beloofde ‘eeuwig’ voor hen te bidden, dan aan kinderen
wanneer die het niet echt nodig hadden. Wanneer er een
kostbare aanwinst voor de kerk of een verbouwing nodig
was, waren er aflaten te koop. Voor een stevige bijdrage
kon men zichzelf of een dierbare overledene een aantal
dagen of weken eerder uit het vagevuur vrijkopen en zo
kwijtschelding krijgen van strafvervolging voor begane
zonden. Merkwaardig is dat het vagevuur in tegenstelling
tot hemel en hel geen eeuwigdurende zaak was. Volgens
Van de Hoevel waren al de Oisterwijkse altaren goed van
schenkingen voorzien. Hij vermelde ook een ‘schoon orgel’,
dat bij de beeldenstorm van 1581 tijdens een plundering
door Staatse troepen verwoest werd. Opmerkelijk was het
Oisterwijkse oksaal, een afsluiting die koor en kerkschip
van elkaar scheidde. Dat was meer dan een fraai hekwerk,
het moet een groot bouwwerk geweest zijn. Het werd immers ondersteund door zes marmeren pilaren. Die constructie laat vermoeden dat het een platform was waarop
het orgel toentertijd stond. Tijdgenoten zagen hoe rijk de
kerk van de vrijheid Oisterwijk versierd was met altaarstukken en schilderijen, vaandels en kostbare gesneden
beelden. Die sier was ook de bedoeling, niet alleen van de
geestelijkheid, maar van alle Oisterwijkers. Midden in hun
vrijheid wilden ze al een stukje van de hemel het hunne
kunnen noemen. De kerk, waarin men God zelf aanwezig
wist, was hun hemel op aarde, met alle goud en zilver die
daarbij horen. In de bittere aardse praktijk werd die praal
reden voor een extra hel in tijden van oorlog.

de 15de eeuw het formaat zoals we dat nu kennen. Maar de
oude bakstenen met hetzelfde formaat als natuursteen
waren prima voor de fundering te gebruiken.
Rondom het priesterkoor werden bij zo’n grote kerk straalkapellen gebouwd, waardoor een kooromloop ontstond. Als
aparte aanbouwsels aan de kerk zullen de sacristie en de
gerfkamer (dienstvertrek) gebouwd zijn. Het dak en de dakruiter voor het kleine klokje waren geheel met leien bedekt.
Als laatste werd de vloer aangebracht, die voor begravingen
regelmatig werd opengebroken. Deze bestond uit grote
natuurstenen tegels van ongeveer 45 x 45 cm. De verdere
aankleding gold de altaren en de wanden. Zitplaatsen waren
er niet. Elke kerk was – weten we van schilderijen – een
openbare ruimte, waarin gewandeld en gehandeld werd en
waarin ook honden mochten rondlopen. Het kerkgebouw
was de ontmoetingsplaats bij slecht weer en de schuilplaats
bij gevaar, maar bij redelijke omstandigheden was dat het
omliggende kerkhof. Voor die tijd was het geen probleem
om tussen de zerken, en in de kerk op de zerken, te lopen en
zaken te doen. Het terrein rond de vrijstaande kerk werd zo
een tweede marktterrein, hoewel zonder kraampjes.
Een bouwwerk om trots op te zijn was de toren aan de westzijde. De overlevering roemt de grootte, zodat we moeten
denken aan de afmetingen van de Petruskerk in Boxtel,
wat kleiner dan Oirschot en massiever dan Hilvarenbeek.
Als alle Kempische gotiek had de toren drie geledingen, de
bovenste met open galmgaten. Soms waren die vlakken zo
groot dat het de schijn gaf dat het om vier geledingen ging.
In de toren hingen minstens drie grote klokken, een zware
van 5000 tot 6000 pond, een van 3000 pond en een kleinere
van waarschijnlijk 1500 pond.

Het interieur
In zijn geestdriftige beschrijving van 1609 vermeldde
secretaris Van de Hoevel 15 of 16 altaristen (priesters) en
had dan de situatie vóór 1587 voor ogen. Hij noemde ook
20 altaren.21 Niet elk altaar stond in een van de straalkapellen rond het koor. Er stonden ook altaren tegen de
muren of tegen een pilaar. Wanneer een schenking niet
groot genoeg was om een altaar te bekostigen, liet men wel
twee schenkingen samengaan. Ook wanneer in de loop van
jaren bleek dat het gestichte fonds niet groot genoeg was
om nog steeds een geestelijke voor zijn diensten te betalen,
konden fundaties samengevoegd worden. 22 Dan werden
ook de vereerde heiligen als naamgevers van één altaar
samengevoegd. Dat er meer altaren dan altaristen aangegeven werden, is niet vreemd. Een geestelijke (altarist)
kon best twee of meer altaren bedienen. Het ging immers
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Gruwelijke verwoesting
In 1587 kwam Philips von Hohenlohe, onderbevelhebber
en aangetrouwde familie van de Oranjes, in de Meierij om
daar rooftochten te ondernemen met als doel om de hertog
van Parma die het stadje Sluis belegerde, weg te lokken.
Bevelhebber Parma stuurde simpelweg een kolonel, de heer
van Haultepenne naar de Meierij, zodat Hohenlohe zich op
11 juni terug moest trekken op Oisterwijk. Zijn manschappen roofden de volgende dag de vrijheid volledig uit waarna
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Hohenlohe het stadje alsook de kerk en de toren in brand
liet steken, zodat er in de Rechte Straat (de Kerkstraat)
maar 22 huizen in geblakerde toestand overeind bleven.
Hautepenne zat hem na richting de Maas. Daar overleed
deze kolonel als gevolg van een kanonschot. Zijn Spaansgezinde legertros trok naar Boxtel, maar omdat daar niet
genoeg te halen was, zijn ze in groepjes naar Oisterwijk
gekomen om daar de ingezetenen van hun eetwaar en van
hun (juist weer opgegraven) schatten te beroven. Bijna
iedereen vluchtte en een jaar lang verbleven er slechts
enkelingen in een nagenoeg verlaten Vrijheid, bestaande
uit ruïnes.
Op het moment van de grote brand moet Lambert van de
Hoevel vooraan in de twintig geweest zijn. Hij moet zich
het aanzien en het interieur van de kerk goed hebben kunnen herinneren. Na het afbranden van de grote gotische
kerk duurde het nog jaren voordat Oisterwijk voorzichtig
aan herbouw ging denken. Dat was in een tijd van vrede,
de jaren van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Kort na
de herbouw stortte de toren in en viel op het dak waardoor
de kerk weer grotendeels verwoest werd. De muren en
deels het dak van de kruisbeuken en van het koor stonden
nog overeind. Toen is alleen het hoogkoor weer gerestaureerd
en met het puin zijn de twee zijkoren weer opgebouwd,
overeenkomstig de tijd in barokke stijl. Maar het driedelige
schip en de grote toren bleven verloren.
In gerestaureerde toestand vormde het restant tot 1894 de
kerk van Oisterwijk, langer dan de oorspronkelijke kerk

De oudste afbeelding van Oisterwijk op een tekening uit 1673 van
Constantijn Huygens de Jongere. De dakruiter op de kerk heeft de
vorm van een barokke peperbus. Rechts het torentje van de kapel van
Catharinenberg.

gefunctioneerd heeft. Bij de restauratie is onder meer een
balk opnieuw gebruikt na van een inscriptie voorzien te
zijn met de jaartallen 1587 en 1610. Bij afbraak van de oude
kerk in 1894 kwam deze balk tevoorschijn. 1610 is het jaar
van de eerste restauratie, in het begin van het Twaalfjarig
Bestand. De Latijnse inkerving vermeldt vertaald: “1587
Vreselijk was het zoals ik ter neer lag, het huis waar eens
christenen hun godvruchtige liederen zongen, platgebrand door
de vijand. 1610 Maar zie hoe ik nu wordt hersteld, Zeelanders,
door het talent van de handige en ijverige Paulus en dank zij
zijn vakmanschap rijs ik weer op.” 23 De in omvang gehalveerde kerk, waar Van de Hoevel kerkte, had een totaal
ander interieur dan de kerk van voor 1587 die hij beschreef.
Dit armetierig gebouw bleef de kerk van de katholieken tot
1648. Daarna beklom na enig gestrubbel op kerstmis 1648
de dominee van de calvinistische Nederduits Gereformeerde Kerk, Judocus van der Willigen, de preekstoel om zijn
kleine kudde in zijn ware geloof te bevestigen.24 Roomse
meerderheid en reformatorische machthebbers zagen elkaar
in alle oprechtheid gedurende de komende anderhalve
eeuw als de vreselijkste ketters.
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Hoe ging het verder met de kerk?
Na de teruggaaf in 1810 maakte de Commissie van Breda een
ontwerp voor de restauratie dat echter niet werd uitgevoerd.
De opgekalefaterde oude kerk bleef nagenoeg de gehele 19de
eeuw dienst doen. De begin 1891 aangetreden nieuwe pastoor
Van Heesbeen lukte het met de gespaarde penningen in Oisterwijk een nieuwe kerk tot stand te brengen. Architect dr. Pierre
Cuijpers ontwierp een rijkelijk geornamenteerde neogotische
kerk geïnspireerd op de Lieve Vrouwe basiliek te Trier, een
centraalbouw met midden op het kruis een vieringstoren.

Kerkmeester Sjef Blomjous, zichzelf fotograferend op de puinhopen bij de afbraak (onderste foto), maakte een reportage
van de cruciale momenten, het exterieur, de kerk van binnen
met de gelukkig bewaarde grote schilderijen uit het hoogaltaar en de preekstoel.

Enkele tekeningen van het niet verwezenlijkte ontwerp voor restauratie rond 1820.
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Op het kerkhof, nu het kerkplein, deed een houten tijdelijke
kerk dienst.

De funderingen gaven eind 1894 een eerste zicht op de plattegrond
van de nieuwe kerk. Bouwer was de Oisterwijkse aannemer
Petrus Versteijne voor f. 131.774. Met katrollen werden de pilaren
gebouwd. Op 18 april 1895 kon de pastoor de eerste steen in het
toekomstige priesterkoor plaatsen. In juni 1896 kon de vlag in
top. Op 24 mei 1897 vond de plechtige consecratie plaats door de
Bossche bisschop mgr Wilhelmus van de Ven.
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Schepenen besturen
de vrijheid Oisterwijk
Over corpus en gezworenen

De gerechtslinde.

Een bestuurseenheid (dorp of vrijheid) viel in vroeger tijden niet samen met een parochie, al
helemaal niet met een gemeint en zeker niet met een rechtsgebied. Toch waren de schepenen
van Oisterwijk de bevoegde vertegenwoordigers van alle burgers van de vrijheid en tegelijk
was dit bestuur verantwoordelijk voor de rechtspraak in een veel groter gebied. Ze hadden als
bestuurders de zorg voor de mensen in een klein gebied naar oppervlakte, van voorbij de kerk
tot voorbij de Lind, maar die taak vroeg veel aandacht en tijd naast hun broodwinning.
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1648

droeg de gebruikelijke belasting af. Daarvoor moest uiteraard intern ieders aandeel (weer in geld of natura) duidelijk
zijn. Er kwam dus vanaf het begin een bestuur dat regelde
en op de naleving moest toezien.
Een duidelijk voorbeeld voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid die omgeslagen was op de burgers van de vrijheid was
het onderhoud van de dijk op Oirschot door de Oisterwijkse
gemeint, de Roeydijk. Dat onderhoud was omgeslagen op
de huizen in de vrijheid. Ieder huis moest jaarlijks vijf driekwart meter ofwel een roede (roei) onderhouden door op
te hogen, kuilen te dichten, houtwas te kappen en onkruid
te maaien.

Er zijn aanwijzingen dat ze ook op zondag na de hoogmis
vergaderden. Hetzelfde zevental schepenen vormde het
rechterscollege voor de lagere en vrijwillige rechtspraak in
de Eninge van Oisterwijk, het rechtsgebied van Oisterwijk.
Behalve de eigenlijke vrijheid Oisterwijk hoorde daartoe
ook West-Tilburg/Goirle en Helvoirt (voordat die veel later
een eigen schepenbank kregen) en ook de dorpen Berkel,
Udenhout, Enschot, Heukelom en Haaren.1 Die ‘eenheid
van rechtspraak’ omvatte daarmee de vroegere domeinen
West- en Oost-Tilburg in hun geheel. Haaren werd aan dat
district toegevoegd zodra het een hertogsdorp werd.

Kwartier van Oisterwijk en vrijheid van
Oisterwijk

De schepenbank als dagelijks bestuur

Oisterwijk was de hoofdstad van een van de kwartieren van
de Meierij van ’s-Hertogenbosch. De vertegenwoordigers
van alle dorpen uit het Kwartier van Oisterwijk vergaderden
– wanneer er gezamenlijke belangen waren – in de hoofdplaats onder voorzitterschap van de kwartierschout. Hij
was de vertegenwoordiger van de hertog, onder de hoogschout van ’s-Hertogenbosch. Het kwartierschoutschap
was zijn voornaamste functie, maar hij was tevens de
schout van de vrijheid Oisterwijk. Na enige tijd gingen de
kwartierschouten ertoe over om voor die lokale beslommeringen een plaatsvervanger te benoemen, die stadhouder
werd genoemd.

Dat bestuur werd gevormd door dezelfde schepenen die al
vanouds een functie hadden als rechters, als een soort jury.
Het ging om zeven mannen die jaarlijks voorgesteld werden
door hun voorgangers aan de vertegenwoordiger van de
hertog, de schout. Als die zijn goedkeuring gaf, werden de
heren door de schout de eed afgenomen, jaarlijks op de
maandag na Driekoningen, Gezworen Maandag. Na de installatie koos het gezelschap uit zijn midden een voorzitter:
de president-schepen. Die korte zittingsduur van een jaar
lijkt erg democratisch, maar er gaat ook weer snel kennis
en ervaring verloren. Daarom was na een jaar onderbreking
herbenoeming mogelijk, maar meestal werden de aftredende schepenen opnieuw ingezworen als raad en vormden ze
een adviescollege voor hun opvolgers. In de praktijk vergaderden de veertien samen (tenminste als bestuursorgaan,
niet als rechters) met nog enkele belangrijke burgers erbij.
Samen heette dat het corpus. Het corpus nam alle voor de
Vrijheid belangrijke beslissingen, meestal grote financiële
verplichtingen. Het bestuur bestond dus uit het dagelijks
bestuur van schepenen en verder de raden, uitgebreid met
invloedrijke burgers uit de vrijheid: de H. Geestmeesters
(de armmeesters), de kerkmeesters, de borgemeesters, vertegenwoordigers van het Wollen Ambacht, de gezworenen
van de gemeint en tot de 17de eeuw ook de pastoor. 4		
Het werd al snel gebruikelijk dat de gezworenen na een
jaar weer voorgedragen werden als schepenen. Daardoor
treffen we het ene jaar een Peter Judays aan als schepen
en het jaar daarop zijn broer Gerit Judays, terwijl Peter
gezworen raad is. Een dergelijk stuivertje wisselen kan een
paar jaar doorgaan. Binnen een eeuw na het ontstaan van
Oisterwijk ging het niet meer om een vrije voordracht door
alle burgers (en een vetorecht van de schout), maar om verkiezing door en uit een beperkte groep families.5 In Oisterwijk komen we steeds weer leden tegen van de familie Van

Met de omstreeks 1210 gestichte vrijheid, die in 1212 de
naam kreeg die de voorkeur had van de hertog: Oisterwijk,
zijn mondeling privileges (stadsrechten) overeengekomen.
Dat moet wel want juist het verlenen van een aantal basisprivileges of vrijheden maakten van de bewonerskern een
ville neuve. Precies de schenking van de privileges was de
stichting van de Vrijheid. Het meest wezenlijk was dat de
bewoners van deze plek ontslagen werden van een aantal
beperkingen die horigen hadden.2 Aan het vervallen van
persoonlijke onvrijheid danken we de term ‘vrijheid’ voor
een beginnend stadje. Waar bleven die diensten aan een
heer dan? Die diensten in dit geval aan de hertog waren niet
langer van persoonlijke aard, maar de gemeenschap nam die
over. Iedere burger die geaccepteerd werd, hoefde voortaan
geen belasting in geld of natura meer aan de hertog of een
andere heer te betalen, de Vrijheid nam dat over. Evenmin
was bepaalde arbeid (werk op het land maar ook vervoer- en
wagendiensten) nog verplicht. Toch verwachtte de hertog
belastingafdracht3 en onderhoud van wegen en dijken, en
eiste hij dat de waterwegen bevaarbaar werden gehouden.
Dat werd nu de zorg van de gezamenlijke burgerij. De vrijheid
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De vier kwartieren van de Meierij.

Het Kwartier van Oisterwijk.

De parochie van Sint Petrus te Oisterwijk.

De Eninge van Oisterwijk, het rechtsgebied van de Oisterwijkse schepenbank. Tilburg en Helvoirt krijgen op het eind van de middeleeuwen een
eigen schepenbank.
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schapstaak als vrijetijdsbesteding te ontwijken, is een
conclusie die voor de hand ligt.
De grondbelasting was zelfs in de dorpen de belangrijkste belasting, maar ook in de vrijheid was de ‘schatting’
nog een belangrijke bron van inkomsten. Als je een erf of
akkerland had, als eigenaar of als pachter, moest je deze
eigengeërfdenbelasting betalen. Per kwartaal stelde de
zetter een lijst samen van alle ingezetenen en van alle
bewerkte gronden. Soms werd er per jaar meer dan eens
grondbelasting geheven. In oorlogstijd kon de belasting
wel dertig keer opgeëist worden. Bij niet-betaling werd
het goed verpand. De eigenaar was dan het vruchtgebruik
kwijt en de pachter betaalde van de opbrengst. Zetters
moesten de waarde van het goed schatten. Om betrouwbaarheid te krijgen, werden ze gekozen. Vanaf de 17de eeuw
namen de borgemeesters de taak van de zetters over.

Ele, de Peijnenborchs, de Van Eschen, Wijtmans of Stijnen.
Dat waren afstammelingen uit de groep van burgers van
het eerste uur. Zij waren vooral rijk geworden als eigenaren
van grond, want grond was er natuurlijk weinig binnen de
smalle grenzen van de vrijheid. Net als in andere steden
probeerden ze hun macht te behouden door de invloed
van nieuwe rijken tegen te houden, die hun vermogen aan
handel en ambachten te danken hadden.6
De eerste tijd na de stichting van Oisterwijk werden allerlei
neringdoenden toegelaten. Ze kregen het burgerrecht door
verblijf van een jaar. In die tijd hadden ze wel bewezen dat
ze nette mensen waren die aan hun verplichtingen als poorters zouden voldoen. Op een gegeven moment, we weten
zelfs niet bij benadering wanneer, wilde men de toeloop
selecteren.7 Voortaan kreeg je als gebruikelijk bij je geboorte
het burgerrecht wanneer je ouders al poorter van Oisterwijk
waren.8 Wanneer je van elders kwam, en poorter van Oisterwijk wilde worden, moest je poortergeld betalen, een flink
bedrag waaruit bleek dat je gegoed was en niet meteen ten
laste van de Oisterwijkse armenkas zou komen.
Ter ondersteuning van hun taken wezen de schepenen
met de schout een secretaris aan voor het bestuur en diens
plaatsvervanger en hulp, de schrijver. De secretaris was
meestal een deskundig man en een spin in het web van
het ingewikkelde bestuur. Alleen al daarom was hij ook
een persoon van aanzien. Bovendien trad de secretaris
van het vrijheidsbestuur ook op als de ‘griffier’ van de
schepen(recht)bank. Verder was de persoon die secretaris
van de vrijheid Oisterwijk was, tevens de griffier van het
hele Kwartier van Oisterwijk.

De privileges van Oisterwijk
In 1230 werden de privileges die Oisterwijk verworven had,
schriftelijk vastgelegd.10 Ze waren grotendeels dezelfde als
die van ’s-Hertogenbosch. Het zullen er minder geweest
zijn, maar de formulering was wel van het Bossche recht
afgeleid. De akte vermeldt niet meer dan dat. De precieze
inhoud van de Oisterwijkse privileges van dat moment
kennen we niet. Opmerkelijk is wel dat deze bevestiging
van Oisterwijk als vrijheid met zelfbestuur en verdere
rechten, plaats vond vóór eenzelfde bevestiging van
vrijheidrechten van St.Oedenrode (1232), van Eindhoven
(1232) en van Helmond (korte tijd later). Om een idee te
krijgen van de privileges die de hertog overdroeg, moeten we
denken als een middeleeuwer. De hertog was de landsheer,
in zijn gebied de hoogste na God. Alles wat God geschapen
had, was bij de gratie Gods aan hem gegeven. De mensen
waren wel geen bezit, maar het was wel Gods wil dat zij
hem als vorst zouden erkennen. Water, wind en wild waren
wel bij geboorterecht eigendom van de landsheer.
Iedereen die zich over (zijn) wegen en water verplaatste,
hoorde daarvoor de hertog te betalen. Om de handel te
bevorderen, kregen de stedelijke vestigingen al vroeg
vrijstelling van de Brabantse landtol en de tol op de binnenwateren.11 De handel zelf werd met accijns belast en dat
leverde meer op. De wind was niet gratis. Een molenaar
moest betalen wanneer hij zijn wieken liet draaien (windrecht) èn als hij zijn maalstenen gebruikte (maalrecht).
En dan te bedenken dat hij al betaald had voor het mogen
bouwen van een molen (molenrecht).12 Ook voor het recht
om een watermolen of een rosmolen in gebruik te hebben,
moesten de eigenaar betalen. Het was niet belangrijk of

Borgemeesters
Borgemeesters, meestal waren het er twee, een voor het
Kerkeind en een voor het Lindeind, ieder met de helft van
Kerkhoven, waren de mensen van de financiën van de
Vrijheid.9 Zij moesten ervoor zorgen dat iedere burger zijn
belasting aan zowel de hertog als aan de Vrijheid betaalde
en die bedragen afdragen. Dat liep allemaal via de privékas
van de borgemeester. In feite was hij aansprakelijk dat de
overheid zijn geld kreeg, meestal vooraf. Hij moest dan
maar zien dat hij al die kleine vorderingen terugkreeg.
Er ging er altijd wel een failliet of iemand vertrok met de
noorderzon omdat er teveel tegenslag was geweest. Zekerheidshalve zette een borgemeester daarom een percentage
op zijn aanslagen. Het borgemeesterschap was geen beroep
maar een opdracht die jaarlijks aan een of twee rijke inwoners werd opgelegd. Maar dat de taak niet populair was,
en dat er veel smoesjes binnen kwamen om deze gemeen-
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volgens
werd het winst
voor de kas
van de vrijheid. Het
visrecht op een
water of het jachtrecht op
een domein of leen
werd apart van de verlening
van dat landgoed verpacht.14

De Oisterwijkse molens: Kerkhovense molen (links) en rechts Nedervonder afgebeeld op een op het koningsschildje van Jan Kivits uit 1830
(gilde St. Sebastiaan). Links het oudst bekende uit 1259. Het rechtse
was een eeuw later in gebruik.

Een onecht kind kon geen erfgenamen hebben. De hertog
had het recht op de bastaardgoederen bij het overlijden
van zo iemand. Ook goederen waarvan de eigenaar niet
meer te achterhalen was of in beslag genomen goederen, kwamen aan de heer. Maar ook dergelijke privileges
konden tegen betaling aan anderen en eventueel aan de
vrijheid overgedaan worden. Het hertogelijk voorrecht
op bastaardgoed was overigens makkelijk te ontduiken.
Daarom was het recht op een deel van de opgelegde boetes
veel aantrekkelijker om over te nemen. Hetzelfde gold
voor accijnzen. Het overnemen van de accijnsheffing op
gruit (gagel) en op hop was een lucratieve investering omdat er veel bier gebrouwen werd. De accijns op gruit en hop
voor Oisterwijk en omgeving was een apart leengoed, dat
lang aan de Weijenbergh was verbonden. De rechten op het
innen van accijnzen op turf, laken, vis, ijzer, zout, kolen,
enz. en belastingen op bier, wijn, graan en lijnzaad werden
dus verpacht (meestal erfelijke pacht).15 Zo was zelfs het
recht ‘de varkens te bezien’ een leengoed.
Over het onontgonnen land, de ‘gemene gronden,’ dat de hertog in 1300 uitgaf aan Oisterwijk, komen we nog te spreken.

de molen dienst deed als graanmolen of als oliemolen. De
schout had de bevoegdheid om een molen waarvoor niet
betaald was, stil te leggen. Een molenaar moest dus rijk
zijn of dat in korte tijd zien te worden. Een molenaarsgeslacht kon dan voor de volgende generatie weer enkele molens aanschaffen. Een ander gevolg is dat het bij vererving
of verkoop van de molen, soms om 1/24 e of 1/36 e part ging.
Een dorp heeft dikwijls het molenrecht zelf gekocht, een
privilege, en dat vervolgens verpacht. Een molenaar-pachter hoefde niet zo rijk te zijn. Hij kon zijn pacht ook uit het
maalloon betalen. Zo zien we de Kerkhovense molen lange
tijd in het bezit van de adellijke eigenaren van Durendaal.
De Nedervonderse molen was tezamen met de watermolens van Ter Borch lang in het bezit van een tak van de Van
Dalems uit Dongen, die hier dan ook Van Dongen genoemd
werden. Eerder bezaten Oisterwijkse schouten als Geerlink
Wellen Rover en Bruisten Bruistens deze molens.

De Keur

De vrijheid heeft ongetwijfeld al vroeg gevraagd om zelf
het bruggeld te mogen heffen (en heeft daarvoor aan de
hertog betaald). Het was dan handig dat de vrijheid dat
weer aan iemand verpachtte, die de gelden van passanten
inde.13 De betaalde som kwam dan geleidelijk terug en ver-
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Naar buiten toe trad de vrijheid Oisterwijk als een eenheid
op en regelden de schepenen zoveel mogelijk zaken voor
de gemeenschap met de hertog of diens representant, de
schout. Naar binnen, naar de eigen poorters toe, bepaalde
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Enkele vormen van het vrijheidszegel. Links het oudste bekende uit 1259,
het rechtse was een eeuw later in gebruik.

Dat wapen was het kenteken bij uitstek van de vrijheid.
Het symboliseerde de vrijheidsrechten die Oisterwijk bezat
in de vorm van ‘stadsrechten’. Het wapen laat namelijk
een burcht met een poort zien, die er zo nooit geweest is.
Behalve kantelen heeft deze drie torentjes, en uit de middelste steekt op het oudst bekende zegel aan weerszijden
een flambouw. Zo’n toorts kan gediend hebben om in het
duister de ingangspoort van het ‘stadje’ aan te geven.
			
Het bijzondere van Oisterwijk is dat de schepenen, wanneer
Oisterwijk in zijn bloeiperiode is, ieder ook een eigen zegel
hebben en gebruiken.17 Dat kwam ook in Den Bosch voor,
maar is uitzonderlijk voor een vrijheid. Die persoonlijke
zegels wijzen op het zelfbewustzijn van de Oisterwijkers.
Bij verklaringen van de schepenbank of alle schepenen werd
overigens het gemeenschappelijke zegel van het schependom gebruikt en niet de individuele zegels van de twee
aanwezige schepenen. Een zelfstandig notaris ondertekende
in die tijd met een signet, een kunstige tekening waarin
zijn naam voorkwam.
Schepenzegels werden bijvoorbeeld gebruikt bij een andere
taak van de schepenen, het aanwijzen van voogden.
Volgens het gewoonterecht was elke echtgenoot de voogd
(momboir) van zijn vrouw en van zijn minderjarige kinderen. Zelfs een oude vrijster of een weduwe was nauwelijks
een rechtspersoon en had een voogd nodig. Aan wezen
werd een voogd toegewezen, bij voorkeur een zo naast
mogelijk familielid (‘geboren momboir’) of anders buren of
wat men noemt ‘vrienden’. Die moest wel een eed afleggen,
en dat hij of zij voortaan de gemachtigde was, werd dan
officieel in een gezegelde acte vastgelegd. Bij het meerderjarig worden moest de rekening van de bevoogding worden
opgemaakt. In het geval dat iemand weigerde de voogd te
worden van jonge verweesde familieleden, was dat meestal
vanwege de zorgplicht en de financiële verantwoordelijkheid, zeker wanneer de overleden ouders schulden achter-

het bestuur de rechten en
plichten van de Oisterwijkse burgers en van vreemdelingen in een reglement, de
Keur van Oisterwijk.16
Daarin werd onder andere
voorgeschreven dat alle
inwoners van Oisterwijk
verantwoordelijk waren voor
een stukje van één roei van de Roeydijk (de Gemullehoekenweg). Iemand die over het water naar Oisterwijk
kwam, mocht niet overal aanleggen en de Vrijheid binnenstappen. Dan zouden ze bruggeld en tolgeld kunnen
omzeilen.
De taak van het toezicht op de gemeenschappelijk te
gebruiken gronden die aan Oisterwijk toegewezen waren,
lag in handen van een afvaardiging van de gerechtigden.
Maar deze maakten net als de schepenen deel uit van het
corpus. Vandaar dat een belangrijk deel van de Keur van
Oisterwijk (het eerste stuk) ook aan de reglementering
van het gebruik van de gemeint gewijd was. Het tweede
deel van de Keur was een soort gemeentelijke verordening.
Wat moest je doen (de straat schoonhouden; helpen met
blussen; je terrein afsluiten) en wat moest je laten (lawaai
of vuur maken na 22 uur; kaatsen op straat).

Het vrijheidszegel en de schepenzegels
Akten die van de schepenen uitgingen, werden bij elke
schepenbank in Brabant van een zegel van die bank voorzien. Het zegel met een spiegelbeeldige afbeelding werd
in was gestempeld. Bij het harden van de afdruk omsloot
de was het lint of strookje perkament dat aan de oorkonde
werd vastgemaakt. Voor handtekeningen onder de akte gebruikelijk werden, was het zegel voor de ongeletterden een
bewijs van echtheid. Ook de vrijheid Oisterwijk had een
dergelijk zegel waarop het stadswapen stond afgebeeld.
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Een notariële rol
Tenslotte lag er voor de schepenen ook een notariële taak.
Niet dat er in de middeleeuwen geen notarissen waren, in
veel gevallen was dat een bijbaan voor een geestelijke,18
maar het bekrachtigen van een pachtovereenkomst, koopen verkoop of een garantstelling was in handen van de
schepenen. Daar hoefde ook het schepencollege niet voor bij
elkaar te komen. Transacties werden overeengekomen ten
overstaan van twee schepenen, die als getuigen zegelden. De
secretaris of zijn schrijver hield van dat alles aantekening
in de protocollen. De schepenprotocollen van de vrijheid
Oisterwijk zijn bewaard gebleven vanaf juli 1418.
In deze tijd waren schepentaken zoals transacties en
soortgelijk ‘notariswerk’ en het aanwijzen van voogden
geen bestuurlijke maar gerechtelijke taken. Vandaar dat de
schepenen van de vrijheid Oisterwijk dergelijke taken ook
moesten uitvoeren voor de bewoners van de omringende
dorpen. Het bestuur van de belastingeenheden die de
dorpen waren, gebeurde echter door het lokale bestuurlijke
corpus. Plaatselijke zaken regelden de naburen zelf. Zelfs
het kleine Heukelom had daarvoor een raad van drie personen: twee gezworenen en één borgemeester. Samen met
enkele rijke boeren vormden die het corpus van Heukelom.
Udenhout en Berkel kregen eerst in de 18de eeuw een eigen
armbestuur, nadat de vrijheid Oisterwijk de armen in de
dorpen aantoonbaar verwaarloosd had. Dat was de reden
waarom de laatste twee kerkelijk los kwamen van de
Oisterwijkse moederparochie. De Tafel was verbonden met
de parochie. Sinds ze een eigen parochie kregen, zaten in
het corpus van elk van die dorpen twee armmeesters naast
de kapelmeesters. Haaren en Enschot hadden als aparte
parochie altijd al twee kerkmeesters en twee armmeesters
in het eigen dorpsbestuur gehad.			

Het schepenzegel van Peter Judays (1310) en zijn naamgenoot Peter
Judays uit 1351.

lieten. De schepenen riepen zo iemand op en beoordeelden de argumenten, maar wanneer zo iemand bekwaam
genoeg was en zelf niet armlastig, beëdigden ze hem op
staande voet.

a

a

Stedelijke samenwerking

b

c

In het hertogdom Brabant hadden onder het Huis van
Leuven de hertog en de steden de adel gekortwiekt. Hun
macht was hier grotendeels voorbij. Zolang de steden over
hun concurrerende belangen heenstapten en samenwerkten, werden ze steeds machtiger. De hertogen hadden
immers onophoudelijk geld nodig voor hun status en hun
oorlogen, en de steden konden dat leveren. Het inwilligen
van de beden (incidentele belastingen naast de vaste cijnzen
die voortkwamen uit de prefeodale domeinorganisatie) werd
wel aan voorwaarden gebonden. De gezamenlijke steden
konden voorwaarden stellen telkens wanneer ze een
minderjarige opvolger in het zadel moesten helpen. Stap
voor stap kwam de hertog onder curatele te staan van de

d

Schepenzegels van
a. Wouter Vekenstijl, 1296 en 1310
b. Henrik Boghart, 1296
c. Engbrecht de Smyt van Tilborch (Faber), 1310
d. Engbrecht de Hoefsleghere, (Calciferrator), 1310.
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Een voorbeeld van een notarissignet uit 1438.

Het begin van het oudste protocol van de schepenen van Oisterwijk uit
1418.

derde stand wat betreft financiën en staatkundige zaken.19
Zonder toestemming van de steden mocht de hertog geen
oorlog beginnen en nooit en te nimmer mocht een deel van
het hertogdom Brabant (en Limburg) vervreemd worden.
Die inspraak en dat vetorecht werden met oude stedelijke
privileges vastgelegd in de charters van Kortenberg (1312).
Bij het aantreden van een nieuwe hertog moest deze vorst
in de hoofdplaatsen tijdens zijn Blijde Inkomst een eed
op de privileges afleggen. Hij moest in elke grotere stad
zweren dat hij die afgesproken rechten zou eerbiedigen.20
Wanneer de hertog en later ook keizer Karel v en koning
Philips ii, als hertog van Brabant, de eed in Den Bosch op
de Bossche rechten aflegde, was dat inclusief de rechten
van Oisterwijk en andere vrijheden met Bosch’ recht.

In de 15de en 16de eeuw kwamen de dertig Brabants steden
enkele keren bij elkaar als stedenbond. Zeker de eerste
keer was Oisterwijk daarbij vertegenwoordigd. Later bleek
het voldoende dat ’s-Hertogenbosch de Meierijse stadjes en
vrijheden vertegenwoordigde. Bij de onderwerpen die in
de stedenbond besproken werden, speelde de tegenstelling
tussen de stad en zijn meierij immers niet. De vier hoofdsteden van Brabant (Brussel, Leuven, Antwerpen en Den
Bosch) maakten in feite de dienst uit en bepaalden een
verdeelsleutel tussen hun vier meierijen. Een pijnpunt was
wel de verdere verdeling van de beden en de kosten tussen
de stad Den Bosch en zijn achterland. Maar die kwestie zou
men wel thuis in de Meierij uitvechten in de vergaderingen
van de vier kwartieren.
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Schout en schepenen
De rechtspraak in de Eninge van Oisterwijk

Die van Udenhout vingen rond 1612 twee
Engelse vagebonden die ze op diefstal hadden
betrapt. Het waren waarschijnlijk gedroste soldaten. De Udenhouters droeg deze rovers over
aan de schout van Oisterwijk, Philips de Wale.
Volgens het recht had die ze uit moeten leveren
aan de hoogschout van Den Bosch. Op deze diefstal stond een lijfstraf en dat was een bevoegdheid van schout en schepenen in de hoofdstad.
Maar De Wale zette de schavuiten in Oisterwijk
gevangen. Daar waren kosten van bewaking en
voeding aan verbonden, nog afgezien van de
kostbare tijd van de schout zelf. Hij diende daarom de rekening in bij de dorpen rond Oisterwijk,
en niet in Oisterwijk want de schepenen van

Galgeven

Oisterwijk kenden de wet.

1210

					

1629

Zo raakte de Oisterwijkse schout verzeild in twee processen die in Brussel moesten worden uitgevochten. Udenhout, Berkel, Heukelom, Haaren en Enschot daagden hem
voor de hoogste Raad, maar ook de hoogschout voelde zich
in zijn recht en inkomen aangetast.

Het zegel van de oudst bekende
schout Gheenken die Visscher
(Piscatoris), die in 1309
optreedt.

De schepenbank als rechterstoel

hun eigen mensen hebben mogen laten regelen. Elk dorp had
in het begin zo’n buren-gerecht,
ook wel laatbank genoemd.
Het ging dan om vrijwillige rechtspraak: opmaken van een
testament, afhandelen van een erfenis, om koop en verkoop, om beloften en contracten. Al die zaken moesten in het
openbaar afgehandeld worden omdat ze aan iedereen van de
leefgemeenschap bekend moesten zijn.
Bij de instelling van een nieuwigheid als een schepenbank
nam deze waarschijnlijk de scheidsrechtertaak over van
de oorspronkelijke laatbanken. We zien op enkele plaatsen
namelijk dat de schepenbank uit een oorspronkelijk burengerecht is ontstaan. Onder de schepenbank van Oisterwijk,
tegelijk met de Vrijheid rond 1212 ingesteld, viel het eigen
gebied maar vielen ook de omringende dorpen. De oude
laatbanken van Udenhout, Helvoirt, West-Tilburg, Berkel,
Heukelom, Goirle, Enschot en iets later Haaren spraken
geen recht meer maar werden dorpsbesturen.
Als rechters verzorgde de schepenbank niet alleen de
vastlegging van financiële zaken. In de civiele (burgerlijke)
rechtspraak deed zij vooral uitspraken over financiële conflicten. Wat te doen wanneer er niet betaald werd, wanneer
een contract betwist werd of als er niet nagekomen werd
wat ten overstaan van schepenen was vastgelegd of wat
anderszins recht was? Dan moest de schepenbank getuigen
horen en een getuigenverklaring laten opmaken. Dan
moest de schepenbank recht ‘vinden’ om zo de zaak weer
zo goed mogelijk te herstellen. Aldus maakten de rechters recht wat onrecht (krom) was. Soms moest daar een
dwangsom voor vastgesteld worden. Bij schuldig verzuim,
hielp een fikse boete om herhaling te voorkomen.

Het college van schepenen had ook een taak als rechter.
Wanneer ze als schepenbank (vergelijk rechtbank) bij elkaar
kwamen, was niet de president-schepen de voorzitter en de
schout toezichthouder. Bij rechtszittingen was de schout
de voorzitter. Hij had geen stemrecht, maar was degene die
een uitspraak eiste en degene onder wiens verantwoordelijkheid het vonnis ten uitvoer werd gelegd. Anders gezegd: hij
was aanklager en hoofd van politie tegelijk.
De vrijheid Oisterwijk had alleen de lage en middelbare
justitie als privilege gekregen. De hoge justitie omvatte
het strafrecht waarbij (indien schuldig bevonden) lijfstraffen of de doodstraf konden volgen. De bevoegdheid om in
dergelijke criminele zaken te vonnissen, kwam toe aan de
schepenbank van de hoofdstad van de Meierij, Den Bosch.
Maar als het niet om misdaden ging, maar om overtredingen, oordeelde de schepenbank van Oisterwijk. Dat waren
lucratieve zaken want daar stonden boetes op.
Net als tegenwoordig diende een boete niet om de benadeelde
geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen, zoals in oudgermaans recht wel het geval was. Het was een straf die de overheid ten goede kwam. Een gedeelte, de helft of een derde, was
bestemd voor de schout als officier van justitie. Hij had altijd
kosten voor de opsporing, voor de zitting, en voor de invordering. Niet dat hij een administratie van de reële kosten moest
bijhouden; hij nam gewoon zijn deel. Een derde of de andere
helft ging naar de heer, de hertog van Brabant. Daar moest
de schout in de schoutrekeningen wel verantwoording over
afleggen. Bij een driedeling ging nog een deel naar de schepenbank, dat wil zeggen naar de kas van de Vrijheid. Er zijn
ook aanwijzingen dat bepaalde boetes in zijn geheel door de
oordelende schepenbank aan de Vrijheid werden toegewezen,
maar dat zie je nergens in de rekeningen terug.
Toch waren er ook criminele zaken, zelfs moord, die buiten de
rechtspraak geregeld werden, gewoon in Oisterwijk. De familie
van het slachtoffer en de familie van de dader (die daarmee
bekende) schakelden dan belangrijke poorters in, om een
verzoening-met-boete te bereiken. Ook dan was in veel gevallen de schout van de partij. Zo’n ‘zoen’ komt nog ter sprake.
De rechtspraak was waarschijnlijk de oorspronkelijke taak
van de schepenen. Al voordat er sprake was van een Vrijheid
en van een schepenbank, zullen de naburen hun zaken door

Werkwijze
De schepenbank sprak recht in de openlucht, ten aanhore
van iedereen. Men spande daartoe een touw of gaf met
krijt het vierkant aan waarbinnen de schepenbank zitting
hield.1 Dat was de vierschaar. Behalve schepenen en schout,
die in open carré gezeten waren, waren daarbinnen ook de
partijen, of beschuldigde en slachtoffer aanwezig. Buiten
de vierschaar stond het publiek. Er werden om de twee
weken zittingen gehouden, waar een lijst werd afgewerkt
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gevoerd. Wanneer het ging om een misdrijf in het rechtsgebied van Oisterwijk gepleegd, vond de uitvoering echter
wel degelijk in Oisterwijk plaats.6 De binnengalg of het
schavot werd op de Plaats (de Lind) opgericht. Meestal ging
het om ophanging en daarvoor werd de hangman (de beul
of scherprechter) van Den Bosch of zijn hulpje ontboden en
betaald. Het dode lichaam hing men vervolgens aan de buitengalg, tot het grotendeels door de vogels aangevreten en
vergaan was. Die galg stond aan de rand van het rechtsgebied als een duidelijk signaal voor reizigers: hier dulden we
geen misdadigers. De Oisterwijkse galg stond in 1327 nabij
het Galgeven en de Pierenberg in Heukelom tegen Moergestel aan.7 In de 16de eeuw kreeg Oisterwijk toestemming om
ook een galg te plaatsen op de Kreitenhei.

Criminele zaken
Kleine vergrijpen maar ook gevechten en steekpartijen
werden voor de schepenbank van Oisterwijk afgedaan. Die
kwamen nogal eens voor en de regeerders wilden wraak van
de kant van de familie voorkomen. In die tijd was de familie
het enige sociale vangnet en de families van zowel slachtoffer als van dader (die rollen liepen vaak door elkaar) waren er
vaak zelf op uit om voor de familie-eer en het ‘terugbetalen’ te
zorgen. Daarom stuurden schout en schepenbank minder aan
op een veroordeling dan op verzoening. Ieder van de partijen
mocht twee vertrouwelingen als scheidrechters aanwijzen en
dat viertal personen van gezag kwam een definitieve afdoening (de zoen) overeen.8 Alle partijen hadden tevoren beloofd
dat men er zich volledig aan zou houden, wat ook de uitkomst
van het akkoord zou zijn. Het moest vrede zijn, na de beslissing van zo’n vredesgerecht. Een zoen en geen wraakneming
(ook een veroordeling is wraakneming), is voor het slachtoffer en zijn familie beter. In deze vorm van vredesherstel gaat
de volle aandacht uit naar het slachtoffer.

De schepenbank als vierschaar onder de gerechtslinde afgebeeld op een
16de eeuwse miniatuur.

van de zaken die door klagers of door de schout werden
aangebracht.2 Maar tenminste tweemaal per jaar ging het
om grote zittingen, waar iedereen kon klagen. Op die speciale zittingen op een vaste datum, de jaargedingen, waren
alle poorters verplicht om aanwezig te zijn. Die algemene
rechtszittingen werden op dingsdagen gehouden, de eerste
op de dinsdag daags na de beëdiging van de schepenen
en de andere in het najaar.3 Er werden zoveel mogelijk
gedingen afgehandeld. De zondag tevoren werden ze na de
hoogmis bekend gemaakt en op de dag zelf luidde de kerkklok om alle poorters naar het gericht te roepen. De vierschaar werd gespannen onder de linde. Ook in Oisterwijk
stond die linde op de markt, die de Plaats werd genoemd. 4
De schout moest de vierschaar bannen. Dat betekende dat
hij het publiek naar achter het gespannen koord verwees, en
met vaste formules de zitting opende. Niet voor niets heette
de lindeboom dan ook gerechtslinde en waren er scherpe
maatregelen om beschadiging of erger te voorkomen.5

Nu had een Oisterwijks poorter bij een vergrijp het recht
om berecht te worden door de eigen schepenbank, die van
Oisterwijk, en bij halszaken die van Den Bosch. Ook dat
was een privilege dat de hertog aan alle steden en vrijheden verleend had. Een vechtpartij in Antwerpen, Grave of
Geertruidenberg moest dus hier voorkomen, wanneer de
verdachte hier poorter was. Dat had ongetwijfeld voordelen
bij de verzoening. Kennis van de persoon en zijn omstandigheden konden dan meegewogen worden. Een zoenprocedure
heeft alleen kans van slagen in een overzichtelijke, gesloten
gemeenschap. Bovendien moest de schepenbank voordat er
een proces kwam, eerst beslissen of de schout de verdachte
wel mocht arresteren of vastzetten. Hoe belangrijk hij ook

Straffen als ophanging of geseling kon de Oisterwijkse
schepenbank niet geven. Zo’n proces werd in Den Bosch
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compensatie aan de getroffen familie. Een boete langs de
ene of langs de andere kant, maakte dat wat uit? Voor de
schout waarschijnlijk wel, want hij kreeg zijn aandeel in de
opgeschroefde boete.
Bij een ingewikkeld proces, ook buiten het criminele,
konden de Oisterwijkse schepenen ‘te hoofde gaan’ bij de
schepenbank in ’s-Hertogenbosch. Die kreeg uiteraard meer
zaken en had daarom meer ervaring. Bovendien waren aan
die bank procureurs (procesvertegenwoordigers) verbonden.11 Soms liet de schepenbank van Oisterwijk bij een
ingewikkelde argumentatie de uitspraak door een Bossche
procureur formuleren. Hoe juist de uitspraak ook was,
hij moest de juridische kritiek van professionals kunnen
doorstaan. De poorters van Oisterwijk konden immers in
beroep gaan bij de hoofdbank in Den Bosch. Dat gebeurde
overigens zelden, en dan alleen nog in zeer kostbare zaken.
Alle kosten van reizen, proceskosten en procureurs liepen
zo snel op dat een verdere procesgang meer kostte dan het
geldbedrag waar de rechtsstrijd over ging. Bestuurskundige
conflicten, bijvoorbeeld met de hertog (over belastingen) of
met Den Bosch werden voorgelegd aan de Raad van Brabant in
Brussel. Oisterwijk heeft er een aantal gevoerd met Den
Bosch en met omliggende dorpen en die zaken hebben de
gemeenschap fortuinen gekost.

De scherprechter of beul, verbeeld in de terechtstelling van Johannes
de Doper op een schilderij van Rogier van der Weyden (1454).

De schout
Een schout was de vertegenwoordiger van de heer in bestuurszaken en in rechtszaken. In de vrijheid Oisterwijk en
in de hertogsdorpen was de hertog die heer. Maar ook een
lagere heer, bijvoorbeeld die van Moergestel, had een eigen
schout of drossaard en een eigen schepenbank.
Een kwartierschout was altijd de vertrouweling van de hertog
of van diens plaatsvervanger, de hoogschout van ’s-Hertogenbosch. Zo’n kwartierschout was ook daarom een voornaam
heer.12 Hij had ook andere, meestal bovenregionale taken
en hoefde niet eens in Oisterwijk te wonen. Hij had meer
te doen dan de schepenbank van de Eninge van Oisterwijk
voorzitten, en aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen
niet alleen van de Oisterwijkse schepenen, maar in principe
ook van alle hertogsdorpen die onder de Oisterwijkse schepenbank vielen.13 Verder was hij in oorlogstijd commandant van de opgeroepen manschappen, en kreeg hij koeriers- en onderhandelingsopdrachten van de hertog. Voor
het meeste werk als schout liet hij zich daarom vervangen
door een stadhouder (letterlijk: plaatsvervanger). Die was
wel de meeste tijd in Oisterwijk aanwezig. De stadhouder
werd soms door de schout uit eigen zak betaald, soms
geheel of ten dele door de Vrijheid en ook wel eens door

was, dat kon de schout niet zelf beslissen. De rechtsbescherming van een poorter eiste dat de schepenbank eerst tot een
arrestatiebevel besloot alvorens de verdachte kon worden
opgesloten. Voor een niet-ingezetene was zo’n toestemming
meestal geen probleem. Die kon namelijk vluchten en moest
dus snel worden opgepakt.

Zoen
Bij doodslag en moord (Bossche zaken) ging het om hoge
zoengelden en flinke kosten voor het verlies, aangevuld
met boetes voor de hertog en voor schout en schepenen. 9
Daar hoorden altijd veel waskaarsen en zielenmissen voor
de overledene bij en de opdracht om de familie van de
overledene steeds uit de weg te gaan (‘wijken’): altijd een
straat omlopen en nooit in dezelfde herberg komen.
Bij vechtpartijen en lichte verwondingen besliste de kwartierschout van Oisterwijk zelf om de zaak op de agenda van de
schepenbank te zetten of partijen tot een zoen (verzoening)
aan te sporen.10 In het eerste geval ging het dan om een
veroordeling tot een fikse boete of eventueel een maatregel
als straf, en in het tweede geval om het betalen van een
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eieren en kaas, mosterd en erwten. De paarden hadden aan
haver 158 mud nodig.17 Bij deze gelegenheid hadden zijn mannen niet gevochten, maar ook dan bleef oorlog een dure zaak.
De hertogin sloeg de kosten telkens om over de meierij. De stad
’s-Hertogenbosch betaalde (als steeds) naar verhouding minder
en Maasland vanwege de oorlogsschade dit keer niets.		
						
Henric van Ele was een gemotiveerd dienstman van de hertogin, maar waarschijnlijk niet erg geliefd in het Oisterwijkse.
Toen zijn ambtstermijn in 1391 afgelopen was, heette het:
“De klachten over Heyne van Neele betreffende het vele
onrecht dat hij de mensen heeft aangedaan en wat hij hen
heeft afgenomen, worden geraamd op 2215 gulden”.18 Toch
zal hij alles afgekocht hebben, want hij werd van 1393 tot
1395 opnieuw schout en ook in 1400 en in 1401-1402 werd
hij wederom als ‘schoutet van Oisterwijk’ genoemd.19
Jonker Jacques de Wale werd kwartierschout van Oisterwijk
in 1576.20 In 1583 nam hij de wijk naar een onbekende bestemming, na een stadhouder benoemd te hebben. Hij moest als
compagniecommandant met een legertje huurlingen rondgezworven hebben en voor eigen risico maar met uitzicht
op buit en winst aan de oorlog tussen noord en zuid deelgenomen hebben. Hij had ook enige tijd gevangen gezeten.
Tijdelijk werden de geboren Oisterwijkers Jan van Esch
en na hem Jacob Frans Beijhaerts als waarnemers van het
schoutambt benoemd, de laatste door Parma. Toen keerde
jonker Jacob de Wale in 1596 in Oisterwijk terug, nam zijn
ambt op en benoemde zijn zoon tot zijn waarnemer omdat
hij ziekelijk was en aan jicht leed. Die zoon, Gilliam de
Wale, volgde zijn vader bij diens overlijden in 1600 op als
kwartierschout. Hij diende hoge rekeningen in over geld
dat zijn vader nog tegoed gehad zou hebben. Het vrijkopen
van een hoge militair kostte inderdaad veel geld, evenals
het betalen van huurlingen. Nadat de Kwartiervergadering
weigerde te betalen, kwam er een commissie van goede
diensten, waarin onder anderen de Oisterwijkse secretaris
Lambert van den Hoevel zitting had. Die concludeerde dat
de reële kosten betaald moesten worden. Dat was ongeveer
de helft van wat Gilliam gevraagd had.
Guilliam de Wale was vrijgezel. Hij stierf in 1612, nadat
de laatste jaren zijn broer Philips de Wale zijn stadhouder
was. Philips mocht zijn broer opvolgen en zijn termijn viel
grotendeels binnen het Twaalfjarig Bestand (1609-1621).
In die periode namen de inwoners van Udenhout de in het
begin van dit hoofdstuk genoemde twee stelende Engelse
zwervers gevangen. De kwartierschout Philips zette de
schurken vast in Oisterwijk, terwijl hij ze had moeten
uitleveren aan de hoogschout van Den Bosch, Jacob van

Allegorie-voorstelling van de vier kwartierbanken van de Meierij van
’s-Hertogenbosch door Theodoor van Thulden, 1647, voorstellende
het recht van hoger beroep van de vier kwartieren van de Meierij op de
schepenbank van Den Bosch. Uiterst rechts staat het Kwartier Oisterwijk.

de hertog. In de stukken komen we stadhouders van zeer
uiteenlopend pluimage tegen, die blijkbaar telkens andere
afspraken met de overheid hadden. Soms ging een deel van
de boetes naar de vervanger en soms niet. Daaruit valt op
te maken dat de overeenkomsten tussen een schout en zijn
stadhouder kunnen verschillen. Ze zijn niet opgetekend of
althans niet overgeleverd.
De vijfde kwartierschout van Oisterwijk van wie we de naam
kennen, was Jan Rover van Engelen, de zoon van een kanunnik, die pastoor van Erp was geweest. Jan wordt vermeld in
1380 en was op dat moment de leenman van de hertog voor
het goed Ter Borch.14 Omdat de burcht zelf niet genoemd
wordt, is het aannemelijk dat die niet meer overeind stond
en dat er geen stenen opvolger van de houten woontoren is
geweest. Als Jan Rover in Oisterwijk gewoond heeft, zal dat
op de herenkamer van de omwaterde herenboerderij op het
landgoed geweest zijn. Zijn opvolger was Geerlac Rover, de
zoon van zijn broer Wellen waarvan de financiële verantwoording van eind 1383 tot half 1384 in Brussel bewaard is.

Kwartierschout
Schout Henric van Ele nam in 1386 onder hertogin Johanna
deel aan een veldtocht tegen de Geldersen. De compagnie
onder zijn bevel bestond uit mannen en dienstmannen uit
het kwartier van Oisterwijk met 62 paarden.15 Ze verbleven
gedurende tien dagen in de buurt van Oss. Met versterking
(hij vermeldt nu 82 paarden) bleven ze nog eens vijf weken
en drie dagen in Maasland tot aan Sint Severinusdag.16
Hij declareert het gebruik van zijn compagnie: 76 vaten bier,
6 amen wijn, 11 runderen en 24 hamels, ook 24 varkens en
voor 5 pond kippen. Verder haring, vis en bokking, boter,
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Brecht. Philips had dan seelgeld kunnen krijgen (seel = touw;
geld voor het overbrengen van de gevangenen). In plaats
daarvan declareerde hij de kosten voor de gevangenzetting
als plattelandszaak bij de dorpen onder het gericht van
Oisterwijk. Die weigerden te betalen voor dat onwettige
verblijf, en brachten de zaak aan bij de Raad van Brabant in
Brussel.21 Bovendien had Philips met deze kwestie ook een
conflict met de hoogschout. Die voelde zich financieel tekort gedaan, omdat de zaak niet bij hem was aangebracht.
Tussen beiden heren moet zich nog meer hebben afgespeeld,
want toen Philips in 1625 aan de pest bezweek met achterlating van een vrouw en zeven kinderen, liep er een ander
proces bij de Raad van Brabant over geld. De afloop daarvan was dat de erfgenamen van schout Philips van de Wale
geruïneerd waren. De weduwe en de kinderen zagen al hun
bezittingen, voornamelijk land in Oisterwijk en de Oisterwijkse gemeint, bij opbod geveild worden.22			

Galgenwonder,
deel van een drieluik. Antwerpen,
ongeveer 1530.

stond, vol getroffen. Deze plaatsgenoot stierf binnen enkele
ogenblikken.24 De Oisterwijkse schout bepleitte uiteraard
zijn onschuld, maar Beijhaerts was een concurrent voor
het schoutambt van Oisterwijk.25 Er is nog veel correspondentie over gevoerd tussen de oorlogspartijen en het voorval
had zelfs meer dan de gebruikelijke juridische gevolgen. Kon
de schout wel herbenoemd worden? Blijkbaar wel, want in
1628, toen Den Bosch bedreigd werd, hielden de Oirschotse
schepenen in opdracht van de Raad van Brabant te Brussel
een getuigenverhoor van enkele inwoners van Oisterwijk
in een zaak aangaande ongeoorloofde machinaties bij de
benoeming van Caspar van den Broecke tot kwartierschout
van Oisterwijk, in welke zaak vermoedelijk leden van de
Oisterwijkse schepenbank betrokken waren”. 26

Niet altijd een luizenbaan
De opvolger van Philips als schout van de vrijheid en het
kwartier van Oisterwijk was Caspar van den Broecke. Deze
functioneerde kort voor de val van ’s-Hertogenbosch in
1629. Juist omdat hij schout was, werd hij in 1626 gevangen
genomen door de Staatse troepen bij wijze van ‘contraarrest’. Dat was een tegenzet omdat enkele gezagdragers uit
de noordelijke Republiek van vergelijkbare rang in Oldenzeel door de zuidelijke Nederlanden gevangen gehouden
werden. Toen hij vijf of zes weken in Heusden in huisarrest
zat, werd om dezelfde reden ook de Oisterwijker Roelof
Beijhaerts in Heusden ondergebracht in de woning van een
Staatse officier. Jonker Roelof was de zaakwaarnemer voor
kasteel Durendaal. Hij was getrouwd met Lucretia, de gewettigde dochter van heer Henrik van Reviere, de eigenaar
van Durendaal.23 Beide gijzelaars ‘logeerden’ daar tegen
betaling, elk in een ander huis, maar ze hadden binnen de
muren van Heusden wel bewegingsvrijheid. Ze raakten namelijk in gesprek in de woning van weer een andere Heusdenaar en spraken af om de volgende dag in een bootje op
jacht te gaan, let wel in januari. Daarvoor hadden ze twee
schietwapens (roeren) nodig en omdat er in de woning
van de officier in de keuken enkele roeren aan de muur
hingen, gingen ze die vooraf inspecteren. Van den Broecke
wist niet dat het wapen dat hij pakte, met kruit geladen
was, spande de haan en hoewel hij niet aan de trekker
kwam (zei hij), werd Roelof Beijhaerts, die achter de deur

De vorster
De feitelijke politiefunctionaris, niet alleen in de vrijheid
maar in het heel district van de schepenbank van Oisterwijk was de vorster. Hij had tot taak toe te zien of de
bepalingen van de Keur werden nageleefd, of er, ook in
de gemeint, geen loslopend vee op de akkers kwam, of
er nergens in het gebied illegaal turf werd gestoken, en
meer van die zaken. Hij kon bij betrappen op heterdaad
boetes uitdelen, en een losgebroken dier meenemen naar
de daarvoor bestemde schutskooi in het dorp. Wanneer
er een landloper gevat was of een inbreker betrapt, werd
die persoon meegenomen naar zijn huis. Een kamer of een
kelder in het vorsterhuis diende namelijk als arrestantenhok. Gevangenissen kende men niet, omdat het gevang
geen straf was. Voor dat onderdak en de kost moest hij
wel betaald worden. De vorster was op een andere manier
dan de schout, een machtig man in Oisterwijk. Iemand die
altijd aanwezig was en veel bevoegdheden had, die kon je
beter te vriend houden.
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De gemeint van Oisterwijk
De gemeenschappelijke gronden, harde noodzaak

Vanaf de bronstijd hebben de mensen, behalve
een paar krijgers waren het allemaal boeren,
gebruik gemaakt van de onontgonnen grond die
voorbij hun akkers en erven lag. Behalve braakliggende akkers waren er geen weilanden en boeren lieten het vee hun kostje scharrelen onder
het loofhout. Je moest er alleen een hoeder bij
hebben. De bossen waren van iedereen; zoiets
hoefde je niet te vragen. De aanwonenden kapten daar voortdurend een deel van de bomen. Er
moest tenslotte gebouwd en gestookt worden.
De begrazing van jonge scheuten hield dat uitgeKunstwerk van Hans van Eerd nabij de voormalige Eenhand-wijzer.

1300

dunde bos ook open.

				

1800

De bevolking groeide en daarmee de behoefte aan landbouwgrond. Nieuwe ontginningen zorgden ervoor dat de
omvang van de ‘ongerepte natuur’ kromp. Zolang er nog
genoeg grond was, liet men verlaten akkers braak liggen
of joeg er het vee op. Jonge bomen hadden geen kans en
stap voor stap veranderden de bossen op de schrale grond
in heivelden. Ook dat was prima. De boeren hoefden niet
alleen veen uit de moerassen en vennen te halen om dat te
laten drogen zodat het turf en brandstof werd. Ook hei kon
branden en plaggen hei waren een uitstekend afdekmiddel
voor de huizen. Bovendien kon je ze in de stal brengen en
zo de mest vasthouden.

De woeste gronden
Tegen 1300, een eeuw na de demografische en agrarische
revolutie van de 12de eeuw was de ‘wildernis’ zoveel kleiner
geworden dat er afspraken gemaakt moesten worden. Nu
pas had bijna overal de hei het bos vervangen. De hei was
dus een 13de-eeuwse nieuwigheid.1 Bouwhout moest al uit
Duitsland komen en als het zo door ging zou er binnenkort
ook geen brandhout meer voor iedereen zijn. De oplossing
was niets anders dan een vroege vorm van natuurbescherming, als altijd uit noodzaak geboren, maar die dit keer
van onderop kwam.
Intussen had de hertog van Brabant zich opgeworpen als
eigenaar van al die onontgonnen gronden. 2 Hij was bij de
gratie Gods in het belangrijkste wiegje terecht gekomen
en God had zijn schepping en zijn schepselen in handen
gegeven van de landsheer. Dat kon zelfs juridisch onderbouwd worden. De hertog was de eigenaar van alle woeste
gronden maar niet de bezitter. Dat waren de gebruikers die
volgens het gewoonterecht profijt trokken van die gronden.
Als de ontwikkelingen niet wilden vastlopen, moest er een
contract gesloten worden tussen die twee partijen.
Omstreeks 1300 begon de hertog met het verdelen van de
woeste gronden. Jaar na jaar verpachtte hij een globaal
aangewezen stuk land aan één bepaalde gemeenschap.3
En hij stelde die gezamenlijke hoevenaars verantwoordelijk
voor het beheer. Uit hun midden kozen die enkele ‘gezworenen’ om de vrij gevestigde boeren te vertegenwoordigden,
die gezamenlijk de bezitters waren. Op de gemene gronden
van een ander dorp mochten de boeren voortaan niet meer
komen. Hoe het intern geregeld werd, moest in reglementen uitgemaakt worden. In ieder geval mocht niet iedere
inwoner meedoen. Je was gerechtigde wanneer je vrije boer
of pachter was en wanneer je betaalde. Want als dank liet
de hertog de gemeenschap4 een eenmalig bedrag betalen
voor de uitgifte van de gemeint (het voorlijf) plus een jaar-

Gemeinten: in blauw Oisterwijk, geel Haaren, groen Heukelom, rood
Moergestel.

lijkse rente, een cijns.5 Die bedragen werden over de gerechtigden omgeslagen. De Bekersberg was het herkenningspunt
voor de grens tussen de gemeint van Oisterwijk en die van
Moergestel en verder een paal waar de dijk zuidwaarts uitkwam op de weg Moergestel-Oirschot. Deze paal had één
wijzer en werd daarom Eenhand genaamd. De grens met de
gemeint van Oirschot lag nog een flink eind achter die paal,
bij de Beerze tussen Middelbeers en Spoordonk.6 		
		
De gerechtigden mochten hun vee naar hun eigen gemeint
(‘gemene’ dat is gezamenlijke gronden) brengen.7 Maar het
ging niet alleen om het gebruik van de gemeint, het ging
evenzeer om het beheer en het behoud. De gemeint mocht
enkel heel beperkt gebruikt worden. Je mocht er dus niet
akkeren of weiland van maken. Het vee mocht niet overal
grazen. Dijken, wegen en walletjes waren meestal verboden
gebied zodat ze in goede staat bleven. De kudden moesten
wegblijven op de plaatsen waar door overbegrazing het zand
al open en bloot lag.8 Als daar nog meer hei weggevreten
zou worden, zou het zand gaan stuiven. Het gevolg zouden
slechte en uiteindelijk onbruikbare velden zijn.9 Er waren
ook maar enkele dagen per jaar waarop de gerechtigden
turf mochten steken in of bij een ven. Bovendien moest
de turf zo uitgestoken worden in een vierkante put, dat de
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Gedrukt reglement op het beplanten van de Meyerie van ‘s-Hertogenbosch, 1697.

behoefte aan grond voor de veeteelt. Juist daarom valt het
op dat de uitgifte van de Haarense gemeint ten noorden van
de Leij later valt (1309). Nog vreemder is dat de Haarense
gemeint Berkel en Udenhout en bijna heel Heukelom omvatte, en zelfs de hele Vrijheid Oisterwijk binnen de gemeint
van een heidorp als Haaren lag.11 De Leij was een prima
natuurlijke scheiding, maar dat kan niet de verklaring zijn.
Waarschijnlijk schemert hier het niet-geformaliseerde
gebruik door Haaren van een groter gebied van vóór de
stichting van Oisterwijk door. Gewoonterecht werkt lang
door en wellicht ligt ook hier de verklaring dat Haaren
afgekocht lijkt te zijn met een derde van de rechten in de
Oisterwijkse gemeint.12
De vrijheid Oisterwijk had blijkbaar al in 1300 veel woeste
grond nodig om de schaapskudden te weiden. Dat wijst
erop dat de wolverwerking al vroeg op gang was gekomen.
Dat de akkers van Oisterwijk binnen de Haarense gemeint
lagen, maar de boeren rond Oisterwijk gerechtigden waren
in de gemeint van Oisterwijk, komt omdat de akkercomplexen van de Schijf, Kerkhoven en Ten Bijgaarde leengoederen waren, waarvan de boeren bestuurlijk onder
Oisterwijk vielen. Het moeten voor 1300 al aparte domeinen
geweest zijn.
Hoewel bijna alle bos verdwenen was, bestond de gemeint
niet alleen uit heivelden en winplaatsen voor leem of turf.

wanden van die put bleven staan. Doorsteken werd gestraft
want dan liep het water dat in het gat achterbleef, de nog
te winnen put ernaast in. Het was ook strafbaar wanneer
men hout afsneed (arme mensen mochten wel sprokkelen)
of op verboden plaatsen of tijdens verboden perioden de
hei afmaaide voor wintervoer. Eén bepaald gebruikrecht
gaf de hertog in het algemeen niet aan de boeren, maar
aan de adel om hem heen: het recht om op die gemeint te
jagen en te vissen. Kort na 1300 zette men voor het eerst
(tamme) konijnen uit om te verwilderen, en die vermenigvuldigden zich daarna graag.
In 1300 gaf hertog Jan ii aan de Vrijheid Oisterwijk een
gemeint uit ten zuiden van de Leij.10 Die was behoorlijk
groot voor een hoofdzakelijk niet-agrarische gemeenschap.
Natuurlijk was Oisterwijk een marktplaats ook van agrarische producten, maar er zullen weinig boeren geweest
zijn omdat het bouwland (de Schijf; Kerkhoven) niet al te
omvangrijk was. De nadruk in de mini-stad was steeds
meer komen liggen op bestuurlijke taken en ambachtelijke
productie. Haaren waar iedereen boer was, had een grotere
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Ook natte gronden in het beekdal, die zeker ’s winters konden
overstromen, werden soms tot gronden-van-algemeen-nut
gerekend. Het was weiland als je er nog op kon lopen en
anders beemd. Dat gold niet voor de drassige beemdlanden
aan de beide zijden van de Achterste Stroom.13 Daar kon
men de waterhuishouding regelen en dat deed men wanneer de beemden (hooilanden) particulier eigendom waren
geworden. Maar de natte, veenachtige grond tussen de beide
rivieren was een groene gemeint of met hetzelfde woord:
een meent. Ondanks dat het voornamelijk om grasland
ging, heette die gemeint de Kleine Hei.14 De andere, verder
weg naar het zuiden gelegen gemeint was de Grote Hei.

Afbeelding van het keurboek van 1509.

Verder waren de wegen en paden gemeintegrond. De
betaling daarvoor geschiedde in de vorm van een onderhoudsplicht. Ook de driehoekige veldjes, meestal op een
viersprong tussen wat huizen, met een drenkplaats in het
midden die ook voor bluswater gebruikt moest worden,
waren gemeenschappelijk bezit.15 Op openbaar terrein
langs de weg en op de driehoekige plaatse mochten de aanwonenden wel bomen planten en op de duur het hout gebruiken. Uit dat voorpootrecht blijkt het tekort aan hout.16
Overigens eiste de heer wel zijn part op: een cijns op de
houtschat.17 Bij zoveel hei moest ook het recht op bijen
geregeld worden. Een nieuwe zwerm was voor de hertog,
maar de gerechtigde Oisterwijkers konden die zwermen
kopen en ook het recht om op de hei korven te plaatsen.18
Men betaalde die cijns in natura: met was.
Verhoudingsgewijs had Oisterwijk niet de beschikking over
zoveel gemeint als Haaren.19 Daar komt bij dat de zuidelijke
punt van de Oisterwijkse gemeint in gebruik was door de
buren, de mensen van Spoordonk, Middelbeers en Moergestel.20 In ieder geval was het gebruiksgebied gevarieerd. Het
was een wildernis waar nauwelijks bomen stonden, vochtig
met hei en moeras, met venen21 en broekbos, maar ook met
zanderige droge plekken met een ander soort hei begroeid.
En vooral was het geaccidenteerd: heuvels en dalen die nu
in de latere mastbossen nog nauwelijks zichtbaar zijn. De
natuur liet in deze woestenij wilde katten leven, maar ook
hazen en vossen en zelfs wolven. Valken, korhoenders,
kraaien en kraanvogels voelden zich hier thuis. Volgens de
overlevering woonden er ook kabouters. Maar ’s nachts was
de duivel de echte heerser op de hei. Nog zal een rechtgeaard
Oisterwijker de Duivelsberg kennen.
Nu het eeuwenoude gebruik van de woeste gronden geformaliseerd en in beheersbare banen geleid was, pakte de gebruikers de exploitatie ook systematisch aan. Er kwamen
vaste wegen en omdat iedereen dezelfde route nam, ont-
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worden, want het doorsteken van de ondoorlaatbare moerlaag op de bodem van deze en sommige andere vennen zou
de waterplas leeg laten lopen. Op andere vennen als het
Sta(a)lbergven en het Kolkven mocht dat wel, maar alleen
op bepaalde plaatsen, die de vorster (toezichthouder) aanwees. Men maakte walletjes in een ven om perceeltje voor
perceeltje leeg te halen. Wie buiten de turftijd van een of
twee dagen turf sloeg, kreeg een hoge boete. Als er na Sint
Maarten (11 november) nog turf op de hei te drogen stond,
mocht die door iedereen ongestraft meegenomen worden.
Maar overigens mocht men turf enkel binnen Oisterwijks
gebied vervoeren en helemaal niet verkopen aan nietOisterwijkers. Dat geeft aan hoe hard men die brandstof
nodig had.
Andere regels gingen over het hoeden van koeien en schapen. Voor die beesten was de Kleine Hei met zijn beemden
verboden gebied. Langs de wegen daar doorheen naar
de droge gemeint (zoals de Scheepersdijk en de Koedijk)
mochten de dieren niet grazen buiten drie meter aan
weerszijde van de weg. Op flinke stukken van de Grote Hei,
nabij Reusel en Roesop (Rosep) tussen Roeydijk (Gemullehoekenweg) en Kloosterdijk (Moergestelseweg) was het
vee alleen in de winter toegestaan.
Het waren niet alleen schaapskudden van grote boerderijen of van meerdere boeren die door een halfwas kracht
(de herd) de hei op gedreven werden om voedsel te zoeken.
Ook kuddes van koeien eventueel met enkele makke
paarden, gingen de gemeint op.23 Er was duidelijk weinig
weidegrond. De beemden langs de rivieren waren hard

Klein Oisterwijk

stonden er paden. Namen als Dijk (Kloosterdijk, Baerdijk,
Scheepersdijk, Coolendijk, later Suijssendijk, Roeydijk) of
Hool (= duiker; Hoolstraat) zijn met de gemeint ontstaan.
De termen laten zien dat die doorgangen bewust zijn aangelegd, evenals ‘straat’ en ‘steeg’ waarmee de dwarsverbanden tussen de dijken werden aangeduid.

Een schaapskudde op de gemene hei.

Het bestuur van de gemeint van Oisterwijk was toevertrouwd
aan een bestuur van vertegenwoordigers van de gerechtigden
uit de Vrijheid. Ze hebben waarschijnlijk ook deel uitgemaakt
van het bestuur van Oisterwijk. Die gezworenen hebben
in 1509 in een Cuerboeck (keurboek) de al eerder bestaande
bepalingen over het gebruik van de gemeint vastgelegd en
er waarschijnlijk nog wat regels aan toegevoegd. In totaal
gaat het om 39 voorschriften.22 Daaruit blijkt dat ook een
beperkt aantal aangrenzende niet-Oisterwijkse boeren zich
als gerechtigde konden inkopen in de ‘aart’. Daarbij hadden
‘huislieden’ belang uit de Beerzen of uit Moergestel met
akkers dichtbij de Oisterwijkse gemeint.
De meeste bepalingen gaan over turf, dat bij gebrek aan
hout de brandstof bij uitstek was. Uit de keuren weten we
dat de namen Belvertsven, Kruisven en Kolkven al in 1509
bestonden. Op het Belvertsven mocht geen turf gestoken
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nodig voor hooi, het wintervoer. Wie aan zag komen dat hij
te weinig voer in de winter had, moest veel slachten in het
najaar. Tegen het mee laten lopen van een varken naar de
gemeint was geen bezwaar, wanneer dat dier maar een ring
door de neus had om het kapot wroeten van de grond te
voorkomen.24 Het rapen van ‘schitten’ (keutels, shit) op de
hei - zoveel behoefte had men aan mest - werd bestraft met
een boete van een pond.
Op al die bepalingen moest de vorster, een politiefunctionaris
in de Vrijheid, toezien. Hij kon boetes opleggen. Loslopende
dieren moest hij schutten, meenemen naar de schutskooi binnen de bebouwde kom in de Hoolstraat, nu Gasthuisstraat.
Daar kon de eigenaar zijn dier(en) tegen betaling van de boete
terughalen.25 Van die boete kreeg de vorster ¼ deel en het
overige werd gedeeld door de hertog en de Vrijheid.
Bij uitzondering verkocht de hertog enkele stukken uit de
gemeint aan particulieren. Zo kwamen er enkele boerderijen bij de Hondsberg en op de Oisterwijkse Hoeven en
wat verder weg op De Logt en Balsvoort. In de 17de eeuw
ontstond zo nog een uitbreiding van het Moergestels landbouwareaal die Klein Oisterwijk ging heten.
Behalve de koopprijs moesten ze de heer een kleine cijns
betalen. Ook Oisterwijk kreeg een minieme jaarlijkse bijdrage omdat ze gemeint was kwijtgeraakt, de zogenaamde
‘wilderniscijns’. De enorme schulden die de vrijheid Oisterwijk opliep in de Gelderse oorlogen en de Tachtigjarige
oorlog waren voor Oisterwijk reden om (met toestemming
van de heer) de Kleine Heide in de verkoop te doen. 26 Rond
1600 was de hele Kleine Hei verkaveld. De percelen werden
van elkaar gescheiden door afwateringssloten. Er konden
maar een paar boerderijen op de hogere delen staan. In 1612
kocht heer Hendrik van Rivieren, de bewoner van Durendaal, bijna 7 ha op de Grote Hei. De grond was echter zo
schraal dat de hoeve die hij bouwde in 1622 al de Spijthoeve
heette. We kennen de plek nu als Groot Speijck.
Met de uitgiften van gemeinten tussen 1300 en 1350 waren
eindelijk grenzen vastgesteld tussen gebieden waarop
buurtschappen rechten konden laten gelden. Tevoren was
er blijkbaar ruimte genoeg en waren de grenzen vaag. Maar
juist wanneer rechten vastgesteld zijn, verschijnen in hun
spoor de conflicten die erbij horen. Dat was speciaal het

Groot Speijck.

geval in de zuidpunt van de gemeint bij de paal met één
wijzer, die men Eenhand noemde. Die stond iets ten noorden van de rotonde waar nu het kunstwerk van Hans van
Eerd staat. Het was de grensaanduiding met Moergestel,
en tot zover liep ook de rechtsmacht van Oirschot. Maar
het gemeintrecht staat los van de jurisdictie van een dorp.
De gemeint van Oisterwijk liep een heel stuk verder door
tot aan de Beerze aan de rand van Spoordonk. Bovendien
hadden de boeren van Spoordonk en de Beerzen zich in dat
stuk Oisterwijkse gemeint ingekocht. Daarom beschouwde
Oirschot zich ook bezitter. Maar de rechtmatige bezitter was de vrijheid Oisterwijk en de wijze van gebruik, de
verpachting of de verkoop werd door de gezworenen van
Oisterwijk bepaald. De strijd bij de Staten van Brabant,
eerst in Brussel en later in Den Haag, heeft eeuwenlang
geduurd.27 Zo vertelde Arnt Vereijck, een oude bedelaar,
als je hem in Oirschot een kan bier gaf keer op keer dat hij
omstreeks 1440 een valse eed had afgelegd over de grens
van de Oisterwijkse gemeint.28 Hij zou met anderen als
getuigen opgeroepen zijn en staande bij de watermolen
van Spoordonk gezworen hebben dat ze op Oisterwijkse
grond stonden. Maar ze hadden zand van onder de linde in
Oisterwijk in hun klompen gedaan en een scheplepel onder
hun hoed gelegd. Toen zwoeren ze “bij de schepper hierboven” dat ze op Oisterwijkse grond stonden. Dat was ook
zo, maar wat de Oirschottenaren graag hoorden en waar ze
veel bier voor over hadden, was dat Arnt erbij vertelde dat
zijn overleden medegetuigen in de hel waren omdat de eed
vals was en dat hij zelf daarom ook verdoemd was.
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Het wollen ambacht
De basis van Oisterwijks welvaren in de middeleeuwen

Binnen stedelijke gemeenschappen zorgden
ambachtsgilden voor de belangenbehartiging
van personen met hetzelfde beroep. Zo kende
’s-Hertogenbosch onder meer een chirurgijnsgilde, een bakkersgilde, een slagers- en een
schoenmakersgilde.1 Bij de talrijke processies en
optochten die in elke stad ter versterking van
de eigen identiteit gehouden werden, liep het
belangrijkste (en oudste) gilde voorop en dat
waren in Den Bosch de smeden. Een ‘ambacht’
oefende als groep zijn invloed uit bij de stedelijke en landelijke overheid. Ook intern zorgde
men onderling voor de belangen van de leden.
De plaats van het vroegere Zegelhuis aan de Dorpsstraat.

Men wisselde ervaring en kennis uit in bijeenkomsten maar ook in opleidingen.

1250

					

1817

Jongeren konden bij een ervaren en gerenommeerd lid, een meester, opgeleid
worden tot volwaardig vakman. Dan werd
zo iemand van leerling tot ‘gezel’ en daardoor lid van het ambacht.2 Wanneer een
gezel ook ervaring in de fijne kneepjes van
het vak had opgedaan, kon hij daar blijk
van geven door een meesterproef af te leggen. Wie slaagde, mocht zich bijvoorbeeld
meester-schilder noemen. Dan pas mocht
je meepraten in het ambachtsgilde.
Houten weefgetouw.

Ambachtsgilden
Wie toegelaten werd tot het ambacht, werd
ook beschermd. De ‘ambacht’ zorgde voor weduwen en wezen
van vroegtijdig overleden ambachtsbroeders, of voor
collega’s die buiten hun schuld in de financiële problemen
waren geraakt.3 Behalve met de aanspreking ‘broeder’
hadden de ambachtsgilden met de schuttersgilden en de
religieuze broederschappen ook gemeen dat men samen
in de kerk een altaar met de daaraan verbonden rector
bekostigde. Natuurlijk was dat altaar gewijd aan een patroonheilige die altijd iets met het beroep had uit te staan.
Voor de wolwerkers was dat Sint Severus. 4 Sint Severus of
Severinus was wolwever voor hij in het midden van de 4 de
eeuw geroepen werd tot bisschop van Ravenna. De missen
die de altarist wekelijks in de kerk van Oisterwijk aan
het altaar van Severus en Maria opdroeg, waren voor een
belangrijk deel ter intentie van de overleden leden van het
Wollen Ambacht.

Een nagebootste middeleeuwse wolwinkel zoals die mogelijk ook in
Oisterwijk voorkwam.

flink wat wolwerk in Oisterwijk geweest zijn omdat dan
verschillende poorters uit de vrijheid hun geverfde en
ongeverfde lakens naar Holland uitvoerden en die bij de
lakentol in Heusden moesten aangeven.8 Hertog Anton gaf
in 1414 aan Oisterwijk het privilege om de bestaande productie van wol in een ambachtsgilde te organiseren.9
De kooplui in Oisterwijk hadden weinig last van het verbod
op een ambacht (voor kooplui). In de praktijk verkochten
alle kooplui ook laken en waren dus lid van het ‘Wullen
Ambacht’ van wevers en lakenbereiders. Dat gold ook voor
de kaardenmakers, een nevenindustrie.10 De Oisterwijkse
marskramers en voerlieden hoorden eveneens tot het
Wollen Ambacht.
Wanneer vanaf de 15de eeuw nagenoeg de hele economie in
de Vrijheid draaide om de bereiding en de eindproductie
van wol, zijn ook de andere beroepsgroepen (hoewel ongeorganiseerd) in enige mate dienstbaar aan het wolbolwerk.
Vrouwen, spinsters en wevers, konden eveneens lid worden
van het Wolambacht, al zullen ze weinig invloed hebben
gehad.11 Ze moesten daarvoor wel poorter zijn, erkend
ingezetene van de Vrijheid. Wanneer er meer wevers nodig
waren dan men onder de poorters kon vinden, verlaagde
men voor arme mannen en vrouwen eenmalig het poortergeld om aan menskracht te kunnen komen.12
Het Wollen Ambacht was, als overal bij ambachten, een
besloten groep waarin men elkaar de bal toespeelde.13 Zo
gingen kinderen van de leden altijd voor bij de opleiding
tot gezel en meester, waarbij dan anderen geen of nauwelijks kansen kregen om toe te treden. Door dat monopolie

Het wolwerk
Anders dan in Den Bosch was er in Oisterwijk maar één
ambacht. Nu was na 1300 het wolwerk in Oisterwijk binnen
de kortste keren de dominante bron van inkomen en
werkgelegenheid geworden, maar het was niet het Wollen
Ambacht dat hier het ontstaan van andere vakorganisaties
tegenhield. Het was juist een privilege van ’s-Hertogenbosch dat belette dat er in de Meierij ook (concurrerende)
ambachtsgilden ontstonden.5 Dat gold ook voor Oisterwijk. Maar het productieverbod voor wollen stoffen voor
het platteland, dat hertog Jan in 1335 uitvaardigde om de
stedelijke wolnijverheid te beschermen, trof niet de plaatsen
met stadsrechten zoals Oisterwijk, Herentals of Eindhoven.6
Dat het Wollen Ambacht zich als enige in de Kempen aan
het verbod op ambachten kon onttrekken, wijst erop hoe
snel en hoe sterk de textielproductie en de wolhandel juist
in Oisterwijk zijn gaan groeien.7 In 1378-1379 moet er al

85

het wollen ambacht

Van vlaken tot vollen

kon men wel de kwaliteit van de producten handhaven,
maar verhoging van het peil door concurrentie en nieuwe
impulsen had daardoor minder kans.
De dominante monocultuur had voor anderen voordelen.
Omdat Oisterwijk geen brouwersgilde of timmermansgilde
kende (beroepen die veel voorkwamen), konden brouwers
en timmerlieden en alle andere ambachtslui zich makkelijk in
de Vrijheid vestigen en daar hun beroep uitoefenen. Oisterwijk was gunstig gelegen voor de afzet van de eindproducten,
de wollen stoffen die altijd lakens genoemd werden. In de
Vrijheid kruiste de oost-westroute van Antwerpen naar
Den Bosch de noord-zuidroute van Luik, Leuven en Maastricht naar Holland. Die laatste landroute liep meestal niet
over ’s-Hertogenbosch, maar via Heusden. De verbinding
van Oisterwijk met Den Bosch liep vooral over het water.14
Niet alleen de Run bij Haaren was bevaarbaar, ook Leij en
Reusel werden op diepte gehouden door een verordening
van de hertog uit 1434 om te vegen, een voorschrift dat
door keizer Karel v in 1545 herhaald werd.15

Bij de lakenbereiding komt het na het spinnen en weven
vooral aan op de afwerking van de stof. Wollen kleding kan
alleen op de huid gedragen worden als die compact is en
niet te ruw en kriebelig. De appretuur maakt van wol mooi
en glanzend laken. De volledige lakenbereiding, na het
scheren van de wol, bestond uit verven “in de wol”, spinnen
tot strijkgarens die als schering en inslag geweven kunnen
worden op weefgetouwen. Het ruwe laken werd vervolgens
opgerekt door de lakenreyer. Men trok de stof over een pers
om het te controleren. Met noppen, wieden en stoppen
konden dan allerlei foutjes nog hersteld worden. Na het
vlaken (kammen van de haren in één richting) door de
schrobbelaar ging de ‘voller’ aan het werk. Die moest het
laken eerst schoonmaken, door vet en vuil er uit te laten
‘broeien’. Dan begon het vollen zelf, een soort vervilten,
door vocht, warmte en het stampen van de stof. De vezels
moesten voller worden, de stof werd tot een egaal dichte
massa ineengewerkt. Het vollen maakt de stof zwaarder en
dikker. Ze krimpt erdoor zowel in de lengte als de breedte,
maar het resultaat is een betere isolatie, minder slijtage
en nauwelijks doorlaatbaar voor regen. Voor de uiteindelijke afwerking moest de stof, althans de bovenste laag,
weer opgeruwd worden. De vezeleindjes moesten weer
omhoog komen en dat gebeurde door ze over de weerhaken
van distels te halen. De kaardendistels waren daarvoor
op een houten kruis bevestigd. Bij de ‘oude drapperije’
gebeurde het ruwen of kaarden nog door de vollers, die dus
een driefasen proces uitvoerden, na 1600 bij de ‘nieuwe
drapperije’ werd het ruwen gedaan door een aparte ploeg,
de droogscheerders. Die schoren met scharen het na het
ruwen opstaande haardek af tot een bepaalde hoogte, en
dat werd enkele malen herhaald. Omdat vollen nat werk is

Een proto-industrie
Het proces van lakenbereiding kende veel achtereenvolgende fasen.16 In de 14 de eeuw was de lakenbereiding in
één hand: de meester wolwerker liep met zijn gezellen en
leerlingen het hele proces door. Omdat bij elk verwerkingsspecialisme vaten en apparatuur nodig waren, kan men
spreken van een proto-industrie. Sommige poorters: kooplui of volders of ververs, waagden het om van het wolwerkproces hun bedrijf te maken. Ze namen wevers in dienst.
Ook als hij geen andere wolbewerking beoefende en alleen
maar leiding gaf aan de eerste fase van bewerking, die van
het spinnen en weven, waren dergelijke poorters en zijn
werknemers (medepoorters) lid van het Wollen Ambacht.
Ondanks de massaliteit van de productie en de onderlinge
band binnen het ambacht, bleef het een typisch Oisterwijks
gebruik om zoveel mogelijk productiefasen in één bedrijf te
combineren en niet zoals elders over te gaan tot specialisatie
in aparte bedrijven.17 Mogelijk zaten achter die eenheid van
vlaken tot vollen (vlaken = loskammen) de gebruiken van
het Wollen Ambacht. In de 17de en 18de eeuw zal blijken dat
die samenhang in plaats van samenwerking een belemmering is voor Oisterwijk om uit de crisis te komen.
Meestal gebruikten de wevers inlandse wol, de wol van
Kempische schapen. Daarom liep de opgang van de wolindustrie parallel met de toename van de schaapskudden
op de net uitgegeven gemeint (1300). Op de hoeve van de
‘Oude Schouw’ in Berkel zat in 1449 Gijsbrecht Leyten als
pachter. In de schaapskooi zaten behalve zijn eigen kudde,
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ook de schapen van de heer van de Oude Schouw, Gerrit
Claus van Brakel. Gijsbrecht Aartzoon moest dus voor
twee kuddes zorgen en de opbrengst van de wol zal naar
evenredigheid verdeeld zijn. We weten dat omdat Gijs zijn
broer Gerit 147 schapen erbij laat kopen op de Logt. Op

86

en het scheren droog moest gebeuren, werden
de lakens telkens rechtop gespannen en gedroogd op de spanramen. Dat gaf ook gelegenheid om het haardek met borstels steeds één
bepaalde kant in te strijken. Na inspectie en
eventuele reparatie werd het laken gevouwen
en als pakketje geperst. De koude of hete
ijzeren platen gaven de stof een eigen, mooie
glans. Met allerlei variaties in scheerhoogte,
strijkrichting en herhaalde afwerking konden
de droogscheerders van de vervilte wol verschillende soorten laken maken: baai, duffel,
velours. Het vollen (= voller maken) van
de stoffen was zwaar werk: in de oudheid
moest je de lappen met de voeten treden in
een kuip. Al in de vroege middeleeuwen zocht
men naar industrialisatie, naar mechanisering: de volmolens. Watermolens, en na
de eerste kruistochten ook windmolens, en
(voor het geval de natuur het liet afweten)
paardenmolens deden het werk. De molen
kon niet enkel helpen bij het zagen, malen of
bij olie slaan, maar diende ook voor het vollen
van lakens op dezelfde manier als olie geperst
werd. Het scheprad duwt de hamers omhoog,
telkens tot voorbij een nok, waarna ze vertikaal terugvallen op de gevouwen stof in de
volkom. Volmiddel kon zeep, vollersaarde,
mest maar ook urine zijn. Vooral oude, rottende urine geeft het werkzame ammoniak
af. Ook bij het wassen en bij het verven kon
urine gebruikt worden.
Schilderij van de lakenbereiding ca. 1760.

De prijs van de wol kon (in 1455) variëren van 14 tot 18
stuiver per steen (= drie kilo).19 Men lette dus op kwaliteitsverschillen: langharige wol werd verkregen door erg laat te
scheren, wolafval (scheurwol) was uiteraard weinig waard.
De prijs per el (bijna 70 cm) van het eindproduct werd ook

de grote hoeve daar had Jordaen Cleijnaerts blijkbaar zoveel
dieren dat hij er zoveel van de beste kon missen. Die zullen
gediend hebben om de dubbele veestapel van de Oude Schouw
te verbeteren. Uit de akte blijkt dat elk schaap toen 9 cromstert kostte.18 De cromstaart was 32 penningen of 2 stuivers.
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Een ellemaat gebruikt bij het afmeten van de lakenlengtes.

Lakenloodje, vermoedelijk uit Oisterwijk, gevonden
in Amsterdam.

Enkele archiefstukken van het wollen ambacht uit
de periode 1671-1686, een rekeningboek en losse
kwitanties.

deringen van het corpus, en werden ze betrokken bij de
belangrijkste besluiten van het dorpsbestuur. Twee dekens
van het wolambacht maakten deel uit van de corporale
vrijheidsvergadering. De zegelaars hadden echter geen
stemrecht, want als mannen met een openbaar ambt
werden ze niet gekozen maar benoemd, en traden zij in het
corpus op namens en voor de hele gemeenschap en niet
namens het Ambacht of een andere belangengroep.
Dank zij de keurmeesters hadden de ‘Oisterwijks lakenen’ een constante kwaliteit. Dat was bijvoorbeeld voor
de ‘Kempsche witkens’ een matig-goede kwaliteit, maar
daar was de prijs ook naar. Om niet door het eindresultaat verrast te worden, benoemde het Ambacht naast
deze overheidsdienaren nog twee eigen keurmeesters. Die
hadden het interne toezicht op het hele proces van weven
tot verven. Behalve het privilege van de hertog (1414) als
bevestiging van een bestaande situatie, heeft het Ambacht
keuren en reglementen gehad, maar die zijn allemaal verloren gegaan. Uit andere akten weten we dat het Ambacht
een knecht had die de ‘oude diender’ werd genoemd. 25
De organisatie van het Wollen Ambacht lag in handen van
de twee (gekozen) dekens. Hun taak was de contributies
op te halen, de uitgaven te verantwoorden en de goede
onderlinge verhoudingen te bewaken. Ook zij werden beëdigd en wel door de schout. Het inschakelen van die hoge
vertegenwoordiger van de hertog geeft aan hoe belangrijk
de wolnijverheid voor Oisterwijk was. Oisterwijk zelf had
geen lakenhal, maar het Ambacht bezat wel enige tijd een
eigen lakenhal in Antwerpen en huurde zeker 10 jaar een
huis in Dordrecht als verkoopruimte.

bepaald door de breedte van de stof. Dat kon een stokbreed
(ook een el) zijn of breder.
De Oisterwijkse wolindustrie beleefde zijn hoogtepunt tussen 1470 en 1570.20 Men produceerde ook lakens van dure
Engelse en bijna even prijzige Spaanse wol van Merinoschapen, maar de Oisterwijkse lakens werden vooral gemaakt van Kempische wol en de goedkope soorten (voor de
armen en voor onderbroeken) uit Duitse wol, die veelal uit
Hessen kwam. Met een prijs net onder de middelmaat en
een kwaliteit net boven de middelmaat waren de witkens
(ongeverfde witte lakens) uit Oisterwijk een gewild artikel.
Daarvoor werd per el gemiddeld 12 tot 15 stuiver betaald.
Daar konden de lakenhallen van de oudere industrieën
in Brussel, Leuven en Mechelen niet tegen op. Naarmate
het hen slechter ging, ging het met Oisterwijk beter. De
Vrijheid was op de grens van de middeleeuwen veruit de
belangrijkste lakenleverancier van de Meierij. Daarbij valt
te bedenken dat de ‘buitenlandse’ kopers dicht bij huis
terecht konden en niet naar een lakenhal in Oisterwijk of
naar de Oisterwijkse markt hoefden te komen. Antwerpen
kon in de eigen stad terecht voor Oisterwijkse lakens en de
Hollandse steden in Dordrecht.21 Daar werden de lakens
gebracht zodat de koper zich over het transport en de tol
geen zorgen hoefde maken.22 Die concurrerende aanpak
kreeg harde klappen toen tijdens de Opstand de export
richting Holland blijvend onmogelijk werd.

De zegelaars
De lakens en de grondstoffen (en de wolbewerkers) werden op deugdelijkheid gecontroleerd door vier zegelaars
of keurmeesters.Twee van hen verklaarden in 1435 dat
Henric Reyners een zak wol had ontvangen en geopend.
De wever had er 23 mark voor betaald, maar na inspectie
op kwaliteit en gewicht bleek dat 20 mark al dik betaald
was.23 Maar juist omdat er streng gekeurd werd, klopte de
kwaliteit meestal. De zegelaars sloegen met een hamer en
een tang een loden zegel (keurmerk) aan een goedgekeurd
laken.24 Het zegel met merkteken was een bewijs van de
herkomst en tegelijk een waarborg voor een bepaalde kwaliteit: hier staat heel Oisterwijk achter. Wie het gemerkte
laken nog verder bewerkte (door vollen of kammen voor
betere kwaliteit laten doorgaan) werd behoorlijk gestraft.
De zegelaars moesten een ambtseed afleggen zodat zij
zonder aanzien zouden oordelen, niemand benadelen of
bevoordelen, en persoonlijk geen belangen hadden bij de
uitkomst van hun werk. Deze keurmeesters bemiddelden
ook bij bedrijfsconflicten. Vanwege die gewichtige taak en
hun onpartijdigheid hadden zij spreekrecht in de verga-

Het zegelhuis
In 1509 besloot een vergadering van alle meesters uit het
Wollen Ambacht, samen met de zegelaren en de dekens om
een gezamenlijk zegelhuis op te zetten. 26 Het ging om een
nieuw gebouw op de plek waar de overleden meester Gijsbrecht zijn huis had. Tegenwoordig is op die plaats in een
later pand café-restaurant ‘Het Genieten’ gevestigd. Om de
bouw van het zegelhuis te bekostigen werden kleine renten
(ca. 6½ %) uit het nieuwe gebouw verkocht met als onderpand de zegeltangen.27 Het pand ging bij de brandstichting
in 1587 verloren maar is in 1590 weer opgebouwd.
Het bestuur van de Vrijheid bemoeide zich met de lakennijverheid. Niet alleen werden door de overheid de zegelaars
aangesteld en de dekens van het ambacht de eed afgenomen.
Maar ook bij grote transacties die het ambacht aangingen,
moest het corpus zijn goedkeuring geven. Zo bijvoorbeeld
wanneer de dekens overgingen tot de verkoop van een
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Het waaggebouw te Dordrecht, waar Oisterwijk zijn lakenhal vestigde.

jaarlijkse cijnsopbrengst die aan het Wollen Ambacht toebehoorde.28
Het koningsschild van lakenwever Theodorus van Iersel (1786),
de koper van het Zegelhuis in 1817.

Neergang
In de 15de, 16de en 17de eeuw lag Oisterwijk permanent in omstreden gebied en kende de Vrijheid meer dan twee eeuwen
onafgebroken oorlog. Extra belastingen, onophoudelijke
brandstichtingen, brandschattingen en plunderingen
fnuikten de lakenindustrie en daarmee de welvaart van
Oisterwijk, hoe dikwijls de burgers ook probeerden weer
overeind te komen. In de eindfase van de strijd om Brabant,
in 1622, heette het: ‘dat in dit en voorafgaande jaren onder
de drapeniers en ambachtslieden binnen deze vrijheid grote
miserie en armoede is gekomen zowel door de zware last van
belastingen, oorlogscontributies, het onderhouden en afkopen
van oorlogsvolk en veel meer, als ook door de slappe bedrijvigheid
van het wullen ambacht die door de duurte van de wol zo slecht is
geweest dat de drapeniers nauwelijks wol hebben kunnen krijgen
voor de lakens die ze hadden willen maken’.29
Wat een tegenstelling met de tijd vóór het krijgsgeweld.
Toen ging het in de Vrijheid meer dan elders uitstekend met
de wolnijverheid. De groei binnen Oisterwijk en andere vrijheden in voorgaande eeuwen ging waarschijnlijk ten koste
van dezelfde textielindustrie in de grote steden Leuven,
Brussel en ’s-Hertogenbosch. In 1525 brak er in Den Bosch
zelfs een volksopstand uit vanwege de neergang van de
’draperij’ en het verlies aan inkomen. Maar een eeuw later
was het de beurt aan het lakenbedrijf in Oisterwijk. De
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vrijheid had oneindig veel meer van het krijgsbedrijf te lijden
gehad dan de omliggende dorpen met hun meer gespreide
bewoning. Daar kwam bij dat de financiering nog meer dan
de productie zich altijd in Oisterwijk geconcentreerd had.
Maar wanneer Oisterwijk zich na 1600 en vooral tijdens
het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) wil herstellen, was
het door de eigen kaders van vroeger gedwongen tot een
uitzichtloze herhaling van de middeleeuwse werkwijze. In
Tilburg was men intussen op een totaal nieuwe, moderner
en meer gevraagde productiewijze overgegaan. De plattelandsgemeente kon dat doen omdat men niet gehinderd
werd door een wolambacht dat met al zijn regulering
elke vernieuwing tegenwerkte. Waar Oisterwijk nog als
vanouds ‘oude draperie’ vervaardigde, was Tilburg al overgestapt op de ‘nieuwe draperie’, een bereidingswijze die
minder zware lakens opleverde, daardoor goedkoper maar
goed van kwaliteit en die in feite een imitatie was van de
luxe Vlaamse textielproducten. Daar hadden de Hollandse
afnemers wel trek in. Bovendien werkte Tilburg niet met
handelaren uit het eigen dorp, maar met commissionairs
(makelaars).
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Houten spinnewiel.

Na hervatting van de oorlog in1621 werd het helemaal erg.
Tilburg en Goirle kregen meteen (1622) een ontheffing op
de economische boycot die de Republiek had uitgeroepen
tegen Spanje. Tilburgers kregen een paspoort waardoor
zij wel wol en weefsel mochten uitvoeren naar Holland en
de zuidelijke Nederlanden. Dat werd de doodsteek voor het
wolwerk in de vrijheid. Oisterwijk kreeg van de Generaliteit
diezelfde vrijstelling pas precies een eeuw later, in 1722.30
Maar toen was het al veel te laat.

Het verven van wollen lakens.

Het einde
Het Wollen Ambacht bleef desondanks functioneren tot
de Franse tijd. De vereniging verhuurde, zeker vanaf 1613,
zijn zegelhuis als woning maar behield nog de zolder als
opslagruimte, waar je met een houten trap aan de voorkant van het huis kon komen.31 Voor het zegelhuis bleven
de lakenbereiders gebruik maken van de houten leuning
waarover lakens werden gehangen. Want natuurlijk bleef
er nog wat wolwerk, maar niet meer dan in kleine dorpjes.
Volgens een oncontroleerbaar bericht stonden er omstreeks
1700 nog honderd weefgetouwen in Oisterwijk (van de
driehonderd waarvan in 1568 sprake was). Aan het eind van
de 18de eeuw zijn dat er nog hooguit twintig.32 Hoewel het
inschrijfgeld meer dan gehalveerd was, werden er na 1648
nauwelijks nieuwe leden in het Wollen Ambacht ingeschreven. De wevers, scheerders, lakenbereiders en kleermakers
waren in grote getale naar elders gegaan, ook naar het buitenland. Het is niet waar dat veel Oisterwijkse textielondernemers naar Tilburg waren getrokken tijdens de langdurige
oorlog. De meesten waren naar Den Bosch verhuisd.
In de 18de eeuw moet het Wollen Ambacht zelf nog een zegel-

kamer gehuurd hebben, waar de dekens van het gilde de
lakens keurden en na een klacht onderzochten.
In 1817 werd het zegelhuis verkocht door de laatste vijftien
lakenwevers, onder wie de hoofdman (Michiel Jan van de
Loo), voor 355 gulden aan hun medelid Dorus van Iersel.
Dat betekende het einde van het Wollen Ambacht.33 In de
voorafgaande eeuw was het Ambacht blijven werken met
de minutieuze regelingen in vertrouwen op de faam en de
degelijkheid van haar producten. Die waren na de oorlog erg
duur geworden. Wevers waren niet meer in dienst maar
werden per dag betaald. Ze werkten in opdracht op een
getouw dat meestal verpand was.34 Alleen door het verven
in Oisterwijk van lakens van elders (waarschijnlijk vooral
uit Tilburg) kon men nog van een textielplaatsje spreken.
Zoals het Oisterwijkse wolwerk eerder de textielindustrie
in de grote Brabantse steden had weggeconcurreerd, zo
ondervond ze zelf nu de zware concurrentie van de plattelanders die er op goedkope wijze en veelal als bijverdienste
aan het weefgetouw werkten.
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Een bezoek aan Oisterwijk
Het dagelijks leven omstreeks 1450

De reiziger die voor zaken van de Tilburgse kant door de
draaiboom Oisterwijk binnenkwam, werd vooral getroffen door de zware bakstenen kerk. Die lag aan de rand
van de Vrijheid: de huidige Moergestelseweg vormde de
grens. Om bij de grote toren te komen, moest hij via de
Hoogstraat door het Torenstraatje naar het kerkhof dat
om de kerk lag en waar de Kerkstraat op dood liep. Zoals
mens en dier in de natuur hun eigen pad banen, zo was
echter al vroeg een pad ontstaan dat al aanving waar nu
café de Knuistboom staat en eertijds een hoekje als
’speelveld’ voor de schoolkinderen dienst deed bij de
splitsing van de heerbaan op Tilburg in Hoge Baan
(Tilburgseweg) en Lage Baan (Beukendreef, vroeger
Koppelbaan). Dit torenpaadje liep binnendoor tot op de
kerktoren en heet tegenwoordig Mgr Verhoevenlaan en
Oisterwijkse natte maat, deze is van 1598.

Poirtersstraat.

1400

1500

Kerkeind
Op het kerkhof werd druk gewandeld en gehandeld. Er was
fruit te koop, want het was het seizoen en die verkoop was
alleen op zon- en feestdagen verboden.1 De kerk zelf was
een forse lege ruimte zonder zitplaatsen, waarin pilaren
de scheiding vormden tussen de zijbeuken en het middenschip. Niemand nam de moeite die paar straathonden uit
het gebouw te jagen. De lege ruimte was echter niet kaal.
Tegen de pilaren stonden prachtig versierde altaren met een
enkel beeld. Op de muren waren niet onverdienstelijk geschilderde taferelen en afbeeldingen van de goddelijke personen,
van Maria en heiligenportretten aangebracht. Ze waren
niet altijd goed te zien, want het was donker in de kerk. Het
weinige licht dat door de kleine ramen viel, werd nog extra
getemperd door de afsluiting met perkament tegen de kou.
Alle aandacht trok echter het verhoogde koor. Achter een
hekwerk bevond zich het hoogaltaar en de banken voor de
koorgeestelijken, de altaristen. Daar lagen tapijten en daar
bevond zich – waarschijnlijk opzij – het tabernakel. Op de
vloer kon tussen de tegels een grote bewerkte grafsteen liggen
waarop de naam van de rijke weldoener voor alle komende generaties vermeld werd. Die graven waren gericht naar het hoogaltaar en de twee altaren aan weerszijden tegen de oostwand.
Even stond onze reiziger achter in de kerk in gebed bij het
altaar van Sint Christoffel, de patroon van de reizigers.
Toen liep hij het portaal onder de toren in, waar op zondag
na de hoogmis de maatregelen en mededelingen van schout
en schepenen luid werden afgekondigd. In datzelfde portaal
zegende de pastoor op dat moment een huwelijk in.2

Zicht vanuit de toren van de Petruskerk naar het westen, op de
Tilburgseweg.

Ook in Oisterwijk
stonden waarschijnlijk houten
huizen met vensters voorzien van
omhoog en omlaag
klappende luiken
zodat het pandje
als winkel dienst
kon doen.

De straatwegen
Om verder de vrijheid in te gaan, kon de reiziger de route
kiezen door de Hoogstraat of door de Kerkstraat. Beide
straten werden aan weerszijden omzoomd door vakwerkhuizen, meestal twee verdiepingen en een zolderruimte
onder de rieten kap. Sommige lagen langs de straat, sommige
stonden kops op de straat. Achter al die huizen lag een hof,
en daarop soms een schuur en bijna altijd een schop. De
huizen aan de zuidkant van de Kerkstraat hadden grond die
kon doorlopen tot bijna aan de Stroom. Ook aan de Plaatse
(de Lind) was die zuidkant een gewilde locatie. Van de Oirschotsedijk tot de Koestraat of Kruisstraat, die ook Colendijk heette, grensden de erven daar direct aan de Stroom,
die later blijkbaar meer naar het zuiden werd verlegd.3
Tussen de erven van de huizen in de Kerkstraat en in de
Hoogstraat, die met de ruggen tegen elkaar lagen, stroomde een sloot die de aanwonenden zorgvuldig moesten
onderhouden.
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er werden nog geen doopregisters
bijgehouden.

Circa 1493 schilderde Jeroen Bosch dit
schilderij van de landloper (verloren
zoon) voor een herberg waar de
Zwaan uithangt.

De Plaatse
Waar Kerkstraat en
Hoogstraat samenkwamen, bij de kleine linde
en de waterput, ter
hoogte van het Wollen Ambachtshuis uit
1441 begon de markt.
Voor die lakenhal
stond een staketsel
om lakense stoffen
uit te hangen. In de
straat aan de overkant,
de Koestraat, stonden
de beesten,6 niet vandaag
maar als het jaarmarkt was.
Nu was het weekmarkt en het
krioelde van de kooplustige mannen en vrouwen. Ze droegen allemaal
een mes aan de gordel. Het overal meenemen van dergelijk eetgerei was niet alleen aan
de poorters toegestaan maar ook aan buitenlui. Bij bijna
alle vechtpartijen werd dat mes getrokken, meest door de
verliezer om zich alsnog te redden.
Van de kleine linde tot de Mariakapel stonden de kramen
in lange rijen, sommige overdekt, andere niet. Alle vis en
vlees moest zichtbaar dus volledig uitgestald worden. Het
werd op versheid gekeurd door of namens de schepenen.
Bovendien moest de vis aan twee maten zijn.7 Streng waren
de boetes op verkoop ‘van onder de toonbank’, bang als
men was voor bedorven vlees of rotte haring.
De goede toeschouwer zag de heren schepenen zelf rondlopen. Maar nu waren ze bezig met het keuren van het bier
en vooral de wijn. Als hij even kon, was daar ook de schout
bij. Per vat kregen de heren daar een gevulde kop als beloning. Wee degene die zijn bier of zoete wijn na de keuring
nog even aanlengde. Voor die schurk werd onmiddellijk
een heel wat lagere verkoopprijs vastgesteld dan de 2½
plakken die een pul bier mocht kosten. Dubbel bier mocht
maar tweemaal per jaar gebrouwen worden. De keurmeesters letten ook goed op of het roggebrood en wijtbrood
geen zemelen of erwten bevatte. Een brood moest gemerkt
zijn voor het bakken, zodat de aanbieder van een vunzig
exemplaar meteen bekend was. Elk brood moest 14 pond
wegen; een te licht exemplaar ging direct naar de armen. 8

De huizen waren gedeeltelijk wel en niet
tegen elkaar aangebouwd en op bepaalde plaatsen liep er
er een steeg die een
van de verbindingen
vormde tussen Hoogstraat en Kerkstraat.
Zo liepen er ook voetpaden naar de stroom en
naar de akkers in de Schijf.
In veel huizen werd meer gedaan dan gewoond. Van heel wat
woonhuizen bestond het achtergedeelte uit de woning, was er boven opslagruimte en was het voorhuis een werkwinkel. Die
erg toepasselijke naam sloeg op de voorgevel van hout, die
van halfhoogte naar beneden kon klappen en die ’s avonds
weer dicht ging. Opengeslagen en met een schraag eronder
was het dan een toontafel. Daar kon de ambachtsman zijn
spullen uitstallen en verkopen, terwijl hij binnenshuis
maar in open verbinding met de buitenwereld de koopwaar
in de gaten kon houden en tegelijk aan het werk blijven.
Toch waren alle winkelluiken nu dicht. Was het toch
zondag? Was deze woensdag een feestdag? Het was
weekmarkt en er werd zeker gewerkt, maar vandaag in een
gesloten werkplaats. Voordat de markt om 9 uur openging
(in de winter om 10 uur) mocht er helemaal niets verkocht
worden. Alle waren moesten eerst op de markt aangeboden worden en wanneer die sloot, was er wellicht nog een
paar uur daglicht voor verkoop vanuit de huiswinkel. 4
De reiziger haastte zich naar het marktveld bij de grote
gerechtslinde. Hij was al langs enkele openbare waterputten van steen gekomen. In het voorbijgaan zag hij in een
deuropening een gezelschap van voornamelijk vrouwen
die een pasgeboren dopeling terugbrachten naar de moeder. Niemand mocht op kraamvisie blijven. De doopvisite
kreeg een drankje aangeboden, dat ze verplicht waren
staande en half op straat op te drinken.5 Wellicht een
goede manier om deze initiatie te blijven herinneren, want
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De wolmarkt in Den Bosch omstreeks 1530.

De Gemullehoekenweg met de voorste brug.

Rechts achter op de foto de achterste brug of banbrug.
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dat er veel gebeden door Maria’s tussenkomst verhoord
werden. Vanwege die roep leefde er onder de Oisterwijkse
poorters een diepe verering en kwamen er veel pelgrims
– op weg naar een andere bedevaartsplaats – naar toe. Bij
rijke pelgrims deden de herbergiers goede zaken en arme
pelgrims mochten overnachten in het gasthuis. Voor hun
bedelnappen werd er zelfs een uitzondering gemaakt op
het verbod om te bedelen.
De deur precies aan de andere kant van de kapel gaf toegang tot de Latijnse School. Daar werd door een scholaster
les gegeven in de eerste beginselen van Latijn voor een
paar leerlingen, maar niet op woensdag. Dat waren scholieren uit de betere kringen die de dorpsschool ontgroeid
waren en zich voorbereidden op een vervolgstudie in Den
Bosch en mogelijk verder.12 Voorbij de Lindberg met de
grote linde waarvan de takken gestut werden, en alweer
een waterput,13 leek de Vrijheid te eindigen in een waaier
van wegen. Vandaar zag de reiziger de achterste brug over
de Leij liggen en wat verder de Banbrug over de Reusel,
die toen Dieze of Grote Aa werd genoemd. Hij vernam dat
geen boot of pleite14 de eerste 3 roeden ( 5m) na de Banbrug
mocht laden en lossen, en waar de dijk twee beemden lang
parallel aan de Achterste Stroom liep, mocht niemand
aanmeren.15 Dat leek hem een goede maatregel. Zo kon
niemand van de boot zo maar de Vrijheid binnenwandelen.
Dat zou alleen bij de haven of een losplaats kunnen. Maar
al rondwandelend zag hij wel aanlegsteigertjes, maar kon
hij geen haven vinden.

Zogenaamde trippen, eenvoudig schoeisel.

Voor het wegen had iedere kramer een eigen balans, maar
men kon maten en gewichten op de markt zelf controleren
bij de weegmeester. Men gebruikte grotendeels de Bossche maten, maar in enkele gevallen kende Oisterwijk een
eigen maat. Zo was een vat bier of een ton wijn iets kleiner
dan in Den Bosch: een vat moest 96 Oisterwijkse kwarten
bevatten.
Er stond een ijzeren el waaraan iedereen zijn eigen stok
(een el groot) kon ijken. Er moet een waag geweest zijn;
waarschijnlijk geen gebouw maar een verplaatsbare
bascule.9 Die was vooral nodig voor de grote zaken zoals
wol en de korenverkoop in zakken. Graan, wol en diverse
lakens domineerden de markthandel. Daarvoor kwam men
van heinde en ver. 			
De mensen uit de dorpen rond de Vrijheid zochten hun
gading bij de pottenbakker, de zeelmaker (touwslager), het
smidswerk en de linnenverkoop. De meeste aanloop kregen de geldwisselaar en de zoutverkoper.10 Om aan boter of
eieren te komen moest men naar de Gerechtslinde lopen.11

Tinnen bestek en bord.

De kapel en de Latijnse School
Te midden van al die drukte vormde de kapel van Maria
Vreugderijke een rustpunt. Op het altaar waar dagelijks
een mis gelezen werd, stond het beeld dat ook wel Onze
Lieve Vrouw ter Linde genoemd werd. Op zaterdagen was
er een gezongen mis, en als dan de deur openstond konden
moederbeeld en kind uitkijken op de kerktoren. Aan de
andere kant stond de Gerechtslinde, waar nog steeds
rechtszittingen werden gehouden. Het beeld stond nog
niet bekend als een wonderbeeld maar wel ging het gerucht
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Daarnet maakten ze nog de verlaten marktplaats ‘schoon’.
‘Sint Teunisverkens’ waren voor de armen en behoorden aan
de Tafel van de H.Geest. De armen kregen niet van de slacht,
maar de dieren werden op hun tijd verkocht. Dan was het
gedaan met hun vrije rol als opruimer van keukenafval. Het
verhaal maakte duidelijk waarom iedere poorter verplicht was
zijn erf hermetisch tegen de varkens af te sluiten. Het was
een pluspunt dat er zoveel waterputten verspreid in het dorp
stonden, terwijl toch nogal wat huizen hun eigen put hadden.

De route van de Achterste Stroom naar de Run, waar de
twee stromen samenkwamen, was onbelemmerd. Tussen
de Voorste en Achterste Stroom was een verbinding, de
Molenbeek. Hij vermoedde dat het mogelijk was dat via het
ingewikkelde sluizenstelsel bij de watermolen boten toch
ook de Voorste Stroom in- en uit konden varen.

De Weijenberg
De Weijenberg aan de noordkant van de Leij was in die tijd
een omgracht herenhuis.16 Al vóór 1400 was deze oorspronkelijk houten huizinge in steen opgetrokken. Op het
kleine erf van dit leengoed, dat eerder het Wouwenbroek
heette, stonden ook een schuur en een olieslagerij. Daar
werd lijn- of raapolie geslagen met hamers die door het
draaien van een wiel telkens opnieuw neerkwamen op
wiggen waartussen de pulp werd uitgeperst. Het mechanisme werd aangedreven door een paard (rosmolen).
Gelegen aan de rivier en langs de handelsroute naar het
zuiden was het een uitstekende plaats om controle te houden
op tol- en marktgeld. Bij het leengoed De Weijenberg hoorde
ook de visserij op de Leij tot aan de watermolen van Ter
Borch.17 De bewoner was steeds een aanzienlijk poorter, een
schepen, een stadhouder of een jonker, die met dit statige huis
zijn status als pachtinner of zijn invloed in de Vrijheid liet zien.

Een groot deel van de avond ging het gesprek over de wolbewerking en de lakenhandel. Hoe goed het daarmee ging
in Oisterwijk en met de poorters. Men had al ver gevorderde plannen voor een nieuwe, nog grotere kerk. In wolwerk,
daarin was de reiziger geïnteresseerd. Hij had verstand van
lakenverven, van kleurstoffen en plantaardige chemische
stoffen, en dacht erover zich hier te vestigen. Toen bleek
dat in de Oisterwijkse bedrijfjes het hele wolbewerkingsproces doorlopen werd. Hij zou dus ook een weefgetouw
en een volderskuip moeten aanschaffen of zich bij een
volmolen inkopen. Maar heel misschien kon een zelfstandige ververij wel aanvoer krijgen en dus apart bestaan.
Maar om te verven had je water nodig, voor de kleurbaden,
en vooral om de afgewerkte kleurstoffen te lozen. Dat
betekende een plek aan het water, liefst zo dicht mogelijk
bij de Vloetzijde, bij de Rotenbrug en de Persoonswei.19
Men mocht immers geen lakens te drogen leggen of oprekken op de hekken of op de kerkhofmuren. Daar waren de
houten leuningen bij de Vloet voor.20
Het geld om je in te kopen als poorter van Oisterwijk was
nooit het probleem. Dat betaalde je voor je hele leven en
voor je kinderen. Maar een huis kopen of huren, en nog wel
een bedrijfswoning, en al helemaal als die aan het water
moest liggen, was daar geen eenvoudige zaak. Bovendien
moest de verf van elke kleurstof warm aangemaakt worden of zelfs even koken, behalve om blauw te verven. Dat
betekende een schoorsteen die ruim twee meter boven het
rieten dak uitstak. Dat was immers ook voorschrift voor
het stoken van de brouwketels bij de vele brouwerijen in de
Vrijheid. Of je moest natuurlijk een dak met leien aanschaffen. Die waren er al een paar in Oisterwijk.
Van de voordelen van het poorterschap, van handel en de
steun van het Wollen Ambacht hoefde niemand de reiziger
meer te overtuigen. Hoe stond het met de plichten van een
Oisterwijks poorter?
Men kon het verbod op kloskloten in de Hoogstraat toch
niet lastig noemen.21 En ook niet de verplichting voor elke
poorter om één roede te onderhouden van de Roeydijk

In de herberg waar de Zwaan uithing
De reiziger die gekomen was om op weg naar Den Bosch
hier, goedkoper dan in de hoofdstad, een hoed en een
paar nieuwe schoenen te kopen, was gecharmeerd van het
kleine stadje. Hij besloot er te overnachten om ’s avonds
aan de stamtafel bij een kan bier meer over Oisterwijk te
weten te komen. In de herberg ‘de Zwaan’ aan de Plaatse,
ontdaan van zijn trippen, genoot hij van een goed maal
en raakte aan de praat.18 Hij vond Oisterwijk mooier dan
Den Bosch, althans dat zei hij, en hoewel klein toch met
meer ruimte zodat er zelfs een behoorlijk aantal bomen
binnen de vrijheid stond. Dat kwam omdat de bestuurders
verplicht waren elk jaar minstens vijftig wilgen, maar ook
eiken en heesters te planten. Die laatste langs de weggetjes, de eerste in de beemden. Die moesten allemaal met
doorn- of bramenstruiken omzoomd en omwikkeld worden. De vraat kwam vooral van de varkens. Eigen varkens
moesten op eigen erf gehouden worden. Ze mochten net
als de ganzen na de oogst op de akkers als ze maar een ring
in hun neus hadden zodat ze niet teveel konden wroeten.
Nee, het waren de St. Antoniusvarkens waartegen de
jonge bomen beschermd moesten worden Die mochten
overal vrij rondlopen, zij het ook met een geringde snuit.
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Doorkijkje in een middeleeuwse dorpsstraat in het Archeon.

(de baan naar Oirschot). Dat betekende dat wegstukje
van 3,50 m eventueel ophogen, de uitgesleten wielsporen
vereffenen en de berm zo nodig herstellen. Dat liet je een
dagloner doen. Wat de waard persoonlijk vervelend vond,
was dat voor elke groep van tien huizen een brandmeester
aangewezen was, naar wie de andere negen hoofdbewoners
moesten luisteren. Hij was het niet voor zijn blok, maar
nog erger: als zo’n groep erin slaagde de brand te blussen,
kregen ze een hele ton bier. Hij mocht die zelfs niet voor
zijn blok leveren, en hij had toch behalve een herberg hierachter ook een brouwerij.

Marskramer als misericorde in een koorbank.

hadden gedragen, de grote en kostbare kaarsen meenemen
om te gebruiken in de Lieve Vrouwe-omgang of de Sacramentsprocessie. Voorschrift was dat er om de twee huizen
permanent een vat met water moest klaarstaan en dat er
per twee huizen achter een haakladder moest staan van
niet meer dan 7 voet 2½m) en een lange ladder van minstens
18 voet (6½ m).

Nacht en ochtend
De luide stem van de waker maakte een eind aan het gesprek.
Het was 10 uur ’s avonds en in de winter zou de sluitingstijd
al om 9 uur vallen. Vanaf dat moment was buiten herrie
maken strafbaar. De waard ging snel kijk of er niets meer lag
te gloeien in de as onder zijn brouwketel en of zijn bakoven
gedoofd was. De boete daarvoor was een pond en omdat de
aanbrenger 1/3 daarvan kreeg, was elke slordigheid link.
Brand was voor de ongeveer 2000 inwoners van de vrijheid het ergste wat kon gebeuren.22 Een uitslaande brand
werd met al dat riet en hout bijna altijd een stadsbrand.
Vandaar de verplichting om elke nachtkaars of snotneus
(olielamp) in huis in een kandelaar met daaronder een
brede schotel van aardewerk of tin te plaatsen. De grote
waskaarsen bij een lijkbaar in de kerk mochten niet mee
naar huis genomen worden. Die waren na afloop voor de
kerk. Alleen de gildebroeders mochten, wanneer zij de baar
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De volgende dag zou de belangstellende reiziger nog even
teruglopen naar Durendaal alvorens verder te reizen. Dan
zou hij langs de noordkant om de Vrijheid lopen, want
aan de kant van de Kleine Aa lagen weiden en beemden en
was geen doorlopend pad. Vanaf zijn logeeradres, waar de
Zwaan uithing, zou hij van de Molenakkers aan de Haarense kant via akkers van de Schijf en de Kerkakkers aan de
Tilburgse kant naar het omgrachte landelijke herenhuis in
Heukelom gaan. Dat kasteel lag immers aan het water en
er lag een overvloed van land bij om te verpachten. Eigenlijk een ideale plaats voor een ververij met stookplaats. 23
De opmerkzame wandelaar heeft die dag Oisterwijk verlaten,
en we weten niet of hij ooit is teruggekeerd. De geschiedenis geeft zelden al zijn geheimen prijs.
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Dat was voornaam gezelschap
Broeders en gezellen in Oisterwijk

In materiële zin kende de middeleeuwen al sociale voorzieningen. In nood kon je terugvallen
op de armenzorg of op je familie, die een morele
plicht hadden om te helpen. Het bleef natuurlijk charitas. Maar voor mentale ondersteuning
of bij eenzaamheid, was er niets anders om op
terug te vallen dan de familie, en die had je niet
voor het uitkiezen.1 De middeleeuwse cultuur
was veel minder individualistisch ingesteld dan
de huidige samenleving. Daarom zal een middeleeuwer die nergens bij hoorde, zich niet gelukkig gevoeld hebben en weinig zelfrespect hebben
kunnen opbrengen. Verbanning werd niet voor
Het Oisterwijkse Sint-Sebastiaansgilde trekt uit.
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niets als een harde straf ervaren.

1648

Iedereen die het entreegeld kon betalen, probeerde ergens
lid van te worden. Voortaan was je gezel in een gezelschap
of broeder onder medebroeders.

Geen kapittel, maar altaristen
Voor Oisterwijk was het gezelschap van geestelijken, die
verbonden waren aan een altaar in de kerk van de vrijheid,
een unieke en typerende vereniging. Deze beneficianten
vormden het college van altaristen. Ze hadden geen speciale
taak in de zielzorg; ze hoefden niet eens priester te zijn
om als altarist van een inkomen te kunnen genieten. Een
lagere wijding was voldoende, maar in dat geval moest je
wel van (een deel van) je salaris een priester bekostigen die
de aan het altaar voorgeschreven missen kon opdragen.
De altarist-in-naam hoefde niet eens in Oisterwijk te wonen.
Een testamentaire beschikking bestemde al vóór 1430 een
erfcijns voor de ‘gesellen inder kerken van Oesterwijck’ die
daarvoor een jaargetijde moeten lezen.2 Het gaat om de

Een voetboog.

Wanneer je niet tot de armen hoorde, was er echter een
ontsnappingsmogelijkheid. In alle perioden van de middeleeuwen wemelde het van de verenigingen, broederschappen
en sociale verbanden. Je werd niet zomaar aangenomen,
maar werd je geaccepteerd, dan was je ook iemand. Je
was poorter, je was vakgenoot, je was gildelid of ging bij
een broederschap. Je werd non of klerk (geestelijke), of je
maakte je onmisbaar in je omgeving.
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Altaristen.
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gezamenlijke bedienaren van de altaren in de Petruskerk.
Die hadden dus ook een gezamenlijke kas, naast ieders
eigen beneficie (periodieke uitbetaling om een bepaald
altaar te bedienen). Verder baden of zongen deze altaristen, voor zover ze in de vrijheid woonden, in de kerk
gezamenlijk de getijden. Dat was bijna een halve dagtaak.
Vanwege die gezamenlijke taak bestond er een vereniging
van altaristen. Dat was een typisch Oisterwijks fenomeen:
niet goed of groot genoeg om een kapittel te vormen, maar
aanzienlijk imposanter dan de pastoor met misschien een
kapelaan die je in een groot dorp kon vinden. Voor een college van kapittelheren was een behoorlijk startkapitaal nodig. Vanuit dat fonds werd een kapittelhuis of kapittelzaal
opgezet, koorbanken aangeschaft en er was een gezamenlijk
vermogen. Een dergelijke kostbare fundatie (stichting) had
de hertog al dan niet in samenwerking met een plaatselijk
heer opgezet in Oirschot, Hilvarenbeek, Den Bosch, Rode
en vrij laat in Boxtel. In de vrijheid Oisterwijk was daar
geen (politieke) aanleiding toe. Aparte, kleine fundaties
om missen te laten opdragen, waren veel eenvoudiger.3 Hier
hebben de altaristen zelf een fonds gevormd en geleidelijk
een college van de grond geholpen dat kerkrechterlijk wel
geen kapittel was maar feitelijk wel zo functioneerde. Voor
1500 waren er al statuten of ze zijn toen aangescherpt en
goedgekeurd door de pastoor van Oisterwijk (een adellijke
kanunnik in Leuven geprofest).
Een nieuwe altarist moest door de zittende altaristen worden
aanvaard.4 Dat zijn er minimaal acht geweest.5 Aan de ballotage waren voorwaarden verbonden. De nieuwe altarist
moest aantonen dat hij het in de statuten voorgeschreven
entreegeld kon betalen.6 Daarvoor stonden familieleden
of gegoede burgers borg.7 Er zijn ook aanwijzingen dat de
rentmeester eveneens de ontvangsten voor alle of voor
enkele altaren moest bijhouden.
Voortaan had hij recht op een zitplaats in het hoogkoor,
zong hij in dat hoogwaardig gezelschap bij dag en nacht de
getijden en mocht hij gaan en staan als de andere heren. Bij
zijn overlijden en dat van zijn ouders kreeg hij een requiemmis en negen vigiliemissen. Nadien werd zijn nagedachtenis in ere gehouden op een vaste dag evenals het jaargetijde van andere overleden altaristen. 8
Van zijn opdracht als rector voor een (meest wekelijkse)
mis aan het altaar zal een geestelijke niet op stand hebben
kunnen leven. Hij moest al als rentenier door het leven
kunnen gaan, of meerdere beneficies (fondsen waaruit
priesters betaald werden) 9 hebben gehad, of hij vulde zijn
inkomen aan als leraar of notaris.10 Ook de nevenfunctie
van zangmeester, koster of kapelaan leverde inkomsten
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Het vaandel van het gilde van Sint Sebastiaan uit 1810.

op.11 Aan een kapelaan waren de diensten in een kapel
toevertrouwd.12 We kennen de Mariakapel op de Lind,
de Willibrordkapel in Berkel en de Lambertuskapel in
Udenhout. Zelfs de Enschotse kerk werd enige tijd bediend
door een Oisterwijkse altarist, al bleef daar de Tilburgse
Norbertijner pastoor de lakens uitdelen. In die kapellen mochten missen gelezen worden, maar er mocht niet
gedoopt, getrouwd en aanvankelijk ook niet begraven wor-

Kardinaal Willem van
Enckevoirt (1464-1534),
verwant aan de Oisterwijkse familie Lombarts.
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Kooromgang met straalkapellen.

Koorbanken.

namen naar voren.17 Sint Nicolaas was de patroon van de
handelaars. Zijn altaar in Oisterwijk was gefundeerd met
een jaarlijkse storting in geld, die blijkbaar voldoende was
om de bediening tot 1648 te laten voortbestaan.
Het altaar van Sint Anna werd al in 1452 vermeld, samen
met het altaar van Sint Sebastiaan. Hoewel er in 1512
sprake is van een broederschap van Sint Anna was er
waarschijnlijk onvoldoende vermogen en deelde Anna één
altaar in de kerk van Oisterwijk met Sint Sebastiaan. Die
broederschap was eigenaar van het Sint Annahuis achter de
kerk, dat later enige tijd de pastorie werd van de hervormde predikant.
In 1472 blijkt de verering van Sint Sebastiaan verhuisd te
zijn naar een eigen altaar samen met Antonius Abt, die
met het varken. Er was toen sprake van een gilde van Sint
Sebastiaan en (mogelijk een apart gilde) van Sint Antonius.
Beide zijn pestheiligen. Vanaf 1560 werd alleen de naam
van Sebastiaan nog vermeld.
Het altaar van Sint Catharina kende twee stichtingen. Van
de eerste wordt in 1520 (en ook later) 20 mud rogge voor 2
missen aangegeven, en het tweede fonds bestond uit 8 mud
voor twee missen in de veertien dagen. Voor ½ mud rogge
daarvan stond een huis in de Kerkstraat als onderpand.18
Het altaar van Sint Crispijn en Sint Crispiniaan was dat
van de leerlooiers en de schoenlappers. Die beroepsgroep
mocht geen eigen gilde vormen, maar als ze zich als
religieus gezelschap voordeden, was er geen toestemming
nodig. Ze waren de waarschijnlijke stichters van dit altaar,

den. Ook daar ‘je Pasen houden’ was verboden. Dat hoorde
te gebeuren in de kerk van Oisterwijk en de pastoor trok
alle verantwoordelijkheid voor de zielzorg naar zich toe.13
De pastoor was bij tijd en wijle ook de biechtvader in het
nonnenklooster van Catharinenberg. Deze pastoor, een
Augustijner kanunnik met een adellijke titel, maakte deel
uit van het college van altaristen, maar had daarnaast ook
een onafhankelijke positie.14 De altaristen kozen een eigen
deken, en dat was meestal niet de pastoor.
De meeste poorters konden in hun eentje geen fundatie
voor een altaar opbrengen, maar als kerkelijke broederschap, als familieleden, als vakgenoten of als buurt kon
dat wel.15 Het is aan te nemen dat de bewoners van de
buurtschap Lindeind samen de kapel en het beneficie als
één fundatie opgezet hebben. Na officiële kerkelijke goedkeuring ging die kapel van Maria Vreugderijke, Onze Lieve
Vrouw ter Linde, onderdeel vormen van de parochie van
Sint Petrus, die zich ook over Berkel en Udenhout en hun
kapellen uitstrekte.16

Veel heiligen, veel altaren
De voor het eerst in 1347 genoemde altaren in de kerk van
Oisterwijk zijn die van de heiligen Catharina, Agatha,
Nicolaas en van Margareta. Uit een opsomming van de
aartsdiaken van Kempenland in 1399 komen dezelfde
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altaren waarvan de altaristen wel steeds in Oisterwijk
verbleven. De kanunnik van de Sint Geertrui-abdij die
pastoor in Oisterwijk werd en sinds het concilie van Trente
daar ook in zijn pastorie moest wonen, kreeg de inkomsten
van dit Maria-altaar. Mogelijk was het tevoren gewoon een
extra inkomen voor de prelaat (eerst de prior en in 1449
de abt) van Sint Geertrui waarvan deze in Leuven kon
genieten. Het is immers meest een leidinggevende of een
student theologie uit Sint Geertrui in Leuven die als altarist werd genoemd. In dat geval werd tegen een gedeelte
van het inkomen een priester als vervanger aangesteld.

De beschermers van Oisterwijk
De eerste schuttersgilden in de Meierij dateren uit de eerste
helft van de 14de eeuw.20 Het is daarom meer dan aannemelijk
dat de vrijheid Oisterwijk ten laatste in de tweede helft van
de 14de eeuw ook schuttersgilden kende. Deze specifiek op de
bescherming (schutten = beschermen) gerichte verenigingen
namen de taken over die de ambachten of de ambachtslui 21
al eerder hadden: het bewaken en verdedigen van de plaatselijke gemeenschap en in oorlogs-tijd bijstand verlenen aan
de landsheer.22 Net als hun voorgangers hadden de gildebroeders hun eigen wapenrusting en als ambacht een gemeenschappelijke legeruitrusting. Het is daarom denkbaar
dat de schuttersgilden bij de vorming werden samengesteld
uit de weerbare mannen van de ambachten.
In 1494 kreeg heel Brabant toestemming om lokale milities
op te richten, omdat het hertogdom veel te lijden had
van rondzwervende soldaten. Dat is het moment geweest
waarop ook de dorpen in de Meierij in navolging van de
steden en vrijheden tot het vormen van schuttersgilden
zijn overgegaan.
Het ging bij ‘verdediging’ niet enkel om strijd. Bij het
luiden van de klok moest men opkomen. Dat betekende
(stads)brand of andere rampen. De schuttersgilden
handhaafden de orde bij een gericht (terechtstelling) en
tijdens de week- en jaarmarkten.23 De schutters konden
ook uitgestuurd worden om in het achterland dieven of
vrijbuiters te vangen.24 Ze hadden verder een ceremoniële
rol bij processies, het inhalen van vorsten en landvoogden,
het afkondigen van een vrede of bij andere plechtigheden.
Op basis van de bronnen zien we de gilden langzamerhand
‘afglijden’ van militaire zaken naar politionele zaken, en op
het eind van de middeleeuwen naar vormen van ontspanning
met behoud overigens van de religieuze en sociale verplichtingen.25 De schuttersgilden hebben altijd een sociale én een
religieuze dimensie gehad. Naar gelang de tijdgeest voerde
of het ene of het andere aspect de boventoon.

Tamboer van het gilde van Sint Barbara in 1927.

maar het kan ook gesticht zijn door een rijke familie zoals
de Van Riels, eigenaren van een schoenmakersbedrijf in
dezelfde tijd als de eerste vermelding van dit altaar.
Voor de bediening van het altaar van Dimpna (Sinte Dingen)
kon men alleen in aanmerking komen als familie van de
stichter. Datzelfde gold voor de bediening van het altaar
van Sint Jan en Sint Jan, waarover later.
Het altaar van de heilige Gertrudis had zeker te maken met de
Leuvense Sint Geertrui-abdij die de parochie van Oisterwijk in
handen had. Willem van Enckevoirt, die later kardinaal werd,
was in 1497 de (nimmer aanwezige) rector van dit altaar.
Het altaar van Sint Peter was waarschijnlijk het hoogaltaar
van de kerk. In 1553 vermaakte een kinderloos echtpaar
immers bij testament zijn twee beste zitkussens naar “Sinte
Peeter opten hoghen aultaer”.19 Het altaar van de H. Maria
wordt in 1405 ‘nieuw’ genoemd. Voor een jaarlijks inkomen
van 12 mud rogge moest de altarist wekelijks drie missen
lezen. Zijn salaris kon oplopen tot 16 mud, waarschijnlijk
omdat inkomsten van andere altaren verdeeld werden over
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de altaren gaat, maar om de kerkelijke broederschappen (de eerste twee) en de schuttersgilden
(de laatste drie).

Gildeattributen van het
gilde van Sint Catharina,
gestolen bij een tentoonstelling.

De gildekaart van Sint Barbara
Een schuttersgilde had een kaart (Caert of
charter) waarin de rechten en de plichten
van de gildebroeders omschreven
stonden (en nog staan) en
waarin de strafbepalingen
op overtredingen van dit reglement vastgelegd waren. Die
kaart werd verleend door de heer (hertog)
of soms door een gilde uit de stad waar de
vrijheidsrechten vandaan kwamen.29
In de eerst bekende akte30 wordt Sint
Barbara een broederschap genoemd maar
geleidelijk is er in de overlevering sprake van
een gilde. De eerst bekende “charte vande
schutterije der edelder Rijne Maget ende martelares van Sinte Barbara binnen der Vrijheit van Oisterwijck”
moet uit de 17de eeuw dateren. Ze is overgeleverd in een later
afschrift.31 Bepalingen over manslag binnen het gilde en
eerbied voor de hertog wijzen erop dat er minstens een 16deeeuwse voorganger van de Kaart geciteerd moet zijn. Voor
beslechting van ruzies en geschillen moesten de dekens van
het gilde een verzoening tot stand brengen. Elke broeder
was verplicht minstens in twee jaarlijkse processies mee te
lopen, nl. wanneer men ‘het beeld van ons lieven Vrouwen
omdraagt’ en op Sacramentsdag. Verder werden onderlinge
cadeaus (bij huwelijk, ook van de kinderen van een broeder) en boetes geregeld. Ieder lid moest aanwezig zijn bij de
uitvaart van een gilde-broeder. De dode had aan het gilde
een doodschuld: de familie moest zijn boog afstaan of twee
gulden betalen. De teerdag werd uiteraard op de feestdag
van Sinte Berber gehouden, op 4 december. Dit feest begon
met een hoogmis en werd afgesloten met een maaltijd. Wie
geen goed excuus had en niet bij zo’n teerdag of een begrafenis aanwezig was, moest een boete van drie stuiver betalen.
Alle zondagen en alle feestdagen tussen Sacramentsdag en
Sint Bamis (Sint Bavo, 1 oktober) schoten de broeders met
de kruisboog op de doelen. Daartoe werden groepen van

Sint Joris
Overal in de Meierij waren de Sint Jorisgilden de oudste,
en de meeste bestaan nog steeds. Die senioriteit moet
vermoedelijk ook in de vrijheid Oisterwijk zo geweest zijn.
Het eerste levensteken van het Sint Jorisgilde komt uit
1463.26 Maar het Sint Jorisaltaar in de kerk van Oisterwijk
dateert van voor 1459 en dat is een aanwijzing voor de aanwezigheid van gildebroeders van Joris.
Sint Joris had in 1474 een tweede altaar, waar hij de verering deelde met St.Jan de Doper en Sint Jan de Evangelist.
Met de beide Jannen ging het om een stichting van ridder
Jan Bac (+1508), die zijn naamgevers maar tegelijk Sint
Joris als model voor de ridderschap heeft willen vereren.
Er werden wekelijks twee missen gelezen voor 6 mud rogge
per jaar. Het benoemingsrecht voor de priester die van de
fundatie profiteerde, bleef bij de stichter en zijn opvolgers
als heren van Durendaal berusten.
Uit de administratie van 1459 en die van 1555 blijkt duidelijk
dat er nog een apart Sint Jorisaltaar dienst deed, los van
de persoonlijke devotie van een ridder.27 Dat was te danken
aan het Sint Jorisgilde, de kruisboogschutters die zich Sint
Joris tot voorbeeld namen. De rector van dit altaar of de
pastoor komen we in veel gevallen tegen als biechtvader
(‘pater’) in het klooster Catharinenberg. Het Sint-Jorisgilde
schoot met een voetboog van staal. Om die te spannen had
men een windas nodig. Wapen en werktuig moest men zelf
aanschaffen, plus een dozijn pijlen en enig harnas. Het
schieten met de kruisboog vroeg veel tijd, maar de pijlen
konden door harnas en maliënkolder heendringen.
In 1497 vermaakte heer Reyner Croes, altarist in de kerk van
Oisterwijk in zijn testament telkens twee stuivers aan Onze
Lieve Vrouw (in de kerk), aan Sint Anna, Sinte Katherijn en
Sinte Barbara en Sint Sebastiaan in Oisterwijk.28 Omdat hier
alle (op Sint Joris na) uit andere gegevens bekende broederschappen genoemd zijn, is het aannemelijk dat het niet om

105

dit was voorna am gezelschap

verkocht omdat de cijns voor het altaar honderd jaar niet
betaald was. Vanaf die tijd (1459) zijn er vermeldingen van
rectoren voor dit altaar. Mogelijk is de fundatie vanaf het
begin (mede) door het Sint Sebastiaansgilde gesticht, maar
hun ijver of hun bloei bereikt pas eind 15de eeuw een hoogtepunt. Zowel in 1520 als in 1613 heet het altaar dat van
Sint Sebastiaan en Sint Fabiaan. Dat het om een gildestichting ging, mag blijken uit het feit dat de rentmeester van
de altaristen met 21 personen te maken had om de inkomsten voor het Sebastiaansaltaar te krijgen. Het altaar van
Sint Sebastiaan bleek in 1532 en 1537 gekoppeld te zijn aan
het Sint Anna-altaar. Toch lijkt de broederschap van Sint
Anna los te staan van het handboogschuttersgilde.
Het gilde van Sint Sebastiaan, vermeld sinds 1472, schoot
met een goede handboog van speciaal hout. Volgens voorschrift was iedere broeder in het bezit van twee dozijn pijlen
in oorlogstijd. Het schieten met de handboog was accurater
en vergeleken met de kruisboog ging het om ‘snelvuur’.
Het gilde was ook actief buiten de kerk. In 1494 beloofde
de schilder Arnout Herpt uit Den Bosch om eventuele
fouten in het beschilderen van het al aan Sebastiaan geleverde vaandel te zullen verbeteren. In 1514 werd er voor
alle gildebroeders een zilveren sieraad aangeschaft. Dat
gildesymbool werd aan de hals gedragen. Alle gildebroeders moesten beloven het nooit te zullen verkopen. In dit
gilde werd om de drie of vier jaar koning geschoten met de
handboog. Dat was het wapen dat geassocieerd werd met
de marteling van de H. Sebastianus. Op hun altaar in de
kerk had dit gilde een gesneden tafel, een driedimensionaal schilderij in hout. Het gilde is kort na 1900 ingeslapen
maar is sinds 1951 weer actief geworden. In de schuttersbogaart (ten zuiden van de Voorste Stroom, ter hoogte van de
Lind), waar het nu nog Den Bogaard heet, stonden eertijds
en nu weer de doelen van dit handbooggilde.

vier gevormd die onderling wedijverden. Uit de pot waarin
de verliezers geld moesten storten, werd de drank voor
het festijn gekocht. Wie buiten de vrijheid was, moest zich
laten vervangen. Ook de oudere gildebroeders, de nietschutters, hoorden aanwezig te zijn.
Niet iedereen kon lid worden van een vereniging die zoveel
eisen stelde. Je moest in ieder geval poorter zijn en verder
balloteerde het gilde de kandidaten. Die werden alleen op
de feestdag van Barbara of bij het koningschieten geïnstalleerd. Dat koningschieten om de zoveel jaar was opwaarts
schieten, een heel andere vaardigheid dan het schieten op de
doel. Een beschilderde houten ‘papegaai’ werd aan een molenwiek of op een minstens 12 m hoge mast geplaatst. Wie
het laatste stuk van de vogel afschoot, was de volgende periode koning en de adviseur van het bestuur.32 Dat bestuur,
overheid of hoogheid genoemd, bestond uit de hoofdman
en de dekens.33 Het was een goed gebruik dat de dekens de
boetes betaalden die ze anderen niet wilden opleggen.
De dubbele doelstelling van een schuttersgilde, zowel religieus als op wereldse banden gericht, veranderde na 1648
onder de anti-katholieke Republiek. De presentatie werd
puur werelds, voortaan op samenwerking, wedstrijden, en
representatie gericht, om te voorkomen dat de protestantse rentmeester van de geestelijke goederen het vermogen
van het gilde opeiste. Toen bleek dat het Barbaragilde behalve zijn zilver34 een bezit aan goederen had opgebouwd,
en dat later als gewone vereniging nog kon uitbreiden.
Het schuttersveld van Barbara was waarschijnlijk een wei
aan de Groenstraat. Maar er waren ook vroegere en latere
bezittingen zoals een huis aan het Kerkeind en bouwland
in de Kleine Hei.35

Sint Anna en Sint Catharina
De broederschap van Sint Anna werd ook gilde genoemd,
terwijl het geen schuttersgilde was. Vanaf 1512 zijn de namen van enkele dekens en gildebroeders bekend.
Het gilde van Sint Catharina ofwel de broederschap van
Sinte Kathelijn bestond al in de 15de eeuw (genoemd in
1454). In 1855 noteerde de pastoor van Oisterwijk dat het
gilde van Sint Catharina en Sint Lucia teerdag hield in
de week na Sint Lucia en bijeenkwam in de herberg van
Verhoeven. Het indrukwekkende patroonsschild en de
koningsschilden berustten bij de gemeente Oisterwijk en
werden op een tentoonstelling ontvreemd.36

Onze Lieve Vrouwebroederschap
De Lieve Vrouwebroederschap moet volgens kapelaan Huijbers
al van vóór 1400 dateren. Daar is echter geen bewijs (meer)
voor, evenmin als voor het bouwen van de kapel bij de
linde vóór 1400. Zeker is wel dat de broederschap de kapel
onderhield, en tegelijk een aan O.L.Vrouw gewijd altaar in
de kerk van Oisterwijk doneerde en verzorgde. Nog in 1616
werden in het Lieve-Vrouwe-koorke in de beschadigde en
verkleinde parochiekerk verfraaiingen aangebracht op rekening van de O.L.Vrouwebroederschap. Broederschap en
altaar dateren zeker uit de 15de eeuw, omdat er vanaf 1444
meer dan eens erfpachten aan vermaakt zijn. In diezelfde
eeuw zijn er mededelingen over de ommegang waarin

Sint Sebastiaan
Het Sint Sebastiaanaltaar was in 1370 door een priester
gesticht. In 1471 is het onderpand (een erf in Oisterwijk)
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De broederschap van O.L.Vrouw deed in Oisterwijk wat
naar traditie het Sebastiaansgilde had moeten doen, het
ter aarde bestellen van de lijken van pestlijders. In 1625
begroeven de broeders de jonge schout De Wale en twee paters van Baseldonk bij Den Bosch, die een veilig heenkomen
vonden in het huis van de ouders van een van hen, Joseph
Beyherts in de Kerkstraat. Verder werden ook de echtgenoten begraven van Dierck Gerits van de Wiel en die van Jan
de Bunger.39		
De teerdag werd gevierd op Maria ten Hemelopneming
(15 augustus) tussen missen en lof door. Toen tegen 1648
de kerk gesloten werd, ontfermden de begijnen van het
Maagdenhuis tegenover de kerk zich over het beeld van
het altaar. 40 Daar werd het op verzoek in besloten kring
nog vereerd en werd er na 1648 nog in het geheim een mis
gelezen. Daarvoor kregen de zusters ‘achter de toren’ op
Mariadagen witbrood en bier van de broederschap. 41
In het begin van de 18de eeuw werden de Onze Lieve
Vrouwebroederschap en die van het Eerwaardig Sacrament
(opgericht in 1517) samengevoegd.

Stukken van grafzerken van het kerkhof bij de oude St. Petruskerk,
aangetroffen bij een boerderij op Kerkhoven.

de Maagd Maria werd rondgedragen, een luisterrijke stoet
waaraan de schepenen, de gezworenen en de gilden moesten
deelnemen.37 In de kapel op de Lind werd elke zaterdag een
mis opgedragen, en aan het Maria-altaar in de kerk ook op
zaterdag een mis met drie heren. Dat zijn vrijwel zeker fundaties van de O.L.Vrouwebroederschap geweest.
De devotie tot Maria Vreugderijke, die uitgebeeld in een
houten sculptuur in de kapel stond, was vooral op feestdagen van Maria een trekpleister voor pelgrims. Er is geen
overlevering bekend van strafpelgrimages waarbij mensen
bij wijze van straf een pelgrimstocht moesten ondernemen
naar de maagd Maria in Oisterwijk, maar ook pelgrimages
om een gust of een genezing te verkrijgen of uit persoonlijke devotie brachten geld in het laatje. Zelfs in de tijd dat
de katholieke eredienst verboden was, bleef de devotie tot
Maria in Oisterwijk bestaan.38
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Werken van barmhartigheid
Sociale zorg in gasthuis, pesthuis en armenhuizen

Het middeleeuwse gasthuis (later een naam
voor ‘ziekenhuis’) was inderdaad een huis
voor gasten. Het was een onderkomen voor
vreemdelingen, pelgrims en passanten die
ook zo snel mogelijk weer weg moesten zijn.
Overeenkomstig de opdracht in het evangelie om ‘vreemdelingen te herbergen’ had een
schuldbewuste of vrome man of vrouw een
aanzienlijk bedrag bestemd voor het (om-)
bouwen en onderhouden van een gasthuis.
In Oisterwijk heette dit verblijf voor reizende lieden dat ook gebruikt kon worden voor
onvermogende zieken, het Raboutshuis.
Althans dat was de naam sinds er tijdens de
Gelderse oorlogen ook ‘rabauwen’ (schur-

Het oude Vrouwenhuis aan het Kerkplein.

ken) in werden opgesloten.

1400

			

1648

De vreemdelingen herbergen
Het Gasthuis of Raboutshuis lag in de Schijf binnen de
hekken van de vrijheid Oisterwijk.1 Het gasthuis van
Oisterwijk zou al in 1400 gesticht zijn door de marskramer
Jan van Broegel.2 Maar hij is niet de enige geweest die voor
zijn nagedachtenis en zielenheil aan een dergelijke fundatie of fonds dacht. Het tijdelijk welzijn van de armen betekende eeuwig welzijn voor de weldoeners. Vóór 1452 was
Marie de vrouw van Jan Wouter Wellens een ‘herberg’ begonnen ten behoeve van de armen. Het huis en het fonds
waaruit zij betaald zou worden, had ze gekregen van haar
petemoei, Elisabeth, de weduwe van Willem van Dusel. Dat
huis stond ‘ter stede Carichoven’ maar binnen de vrijheid,
dus nabij het eind van de Lind ter hoogte van Kerkhoven.
Het echtpaar mocht er vrij wonen tegen de kost en inwoning
van waarschijnlijk één arme.3 Haar man (de enige die in die
tijd kon beslissen) zag de stichting niet als een fundatie,
maar als een schenking-onder-voorwaarde. Zijn vrouw zou
een arme uit Oisterwijk opvangen. Hij verkocht het huis
en kocht de armenzorg af met een erfpacht van drie lopen
rogge en een bed. Pacht en bed bracht hij, met toestemming
van de bestuurders van dat opvanghuis, in bij het gasthuis dat
indertijd door de marskramer gesticht was.

De Baerdijk, met rechts zicht op de Brede Steeg en de plek van het
Pesthuis.

geen 3½ ha en de vrouw zorgde behalve voor haar kinderen voor de gast(en) of de zieke(n) voor wie een aparte
kamer beschikbaar was. Haar betaling werd verrekend
met de pacht, waarschijnlijk met gesloten beurzen. Nu zal
de zieke zelden een pestlijder geweest zijn, en als dat wel
het geval was, moet hij draagkrachtig zijn geweest. Als de
pest echt uitbrak, kwamen er zoveel zieken dat die niet in
één kamertje konden worden opgevangen. Maar de enkele
keer dat daar iemand met verdenking van de pest werd
ondergebracht, zal zo’n indruk hebben gemaakt dat men
in Oisterwijk ging spreken van het pesthuis en niet van
gasthuis of ziekhuis. 4
Nadat Noord-Brabant als koloniale buffer aan de reformatorische Republiek was toegevoegd, gingen alle geestelijke

De zieken bezoeken
Er was een tweede gasthuis, dat in de Kleine Hei lag, in de
Brede Steeg nabij de kruising met de Baerdijk. Het was een
kleine hoeve in het bezit van het Armbestuur van Oisterwijk. Dit doorgangshuis was als fundatie ondergebracht
bij de Armen ofwel de Tafel van de Heilige Geest. Het werd
in de 17de eeuw het ‘Ziekhuis op de Klein Hei’ genoemd.
Vermoedelijk werd het in het midden van de 16de eeuw
gesticht ten zuiden van de Rackloop toen de Kleine Heide
nog gemeenschappelijk bezit was. Eind 17de en in de 18de
eeuw sprak men over dezelfde hoeve als het Pesthuis. In
1670 vertoonde Cornelis Rutten van der Reijen die aan het
Lindeind woonde, tekenen dat de pest hem te pakken had.
De schepenen van Oisterwijk gaven hem onmiddellijk bevel uit de Vrijheid te vertrekken naar het gasthuis staande
aan de Kleine Hei ter hoogte van het Kerkeind. Daar werd
de pestlijder “bij dag en bij nacht” bezocht door de chirurgijn, meester Christoffel van der Henst. Deze was behalve
provisor (beheerder) van dit kleine gasthuis, eveneens een
kundig man. Maar tegenover de pest stond ook hij machteloos. Geneesheer en pestlijder hadden het geluk dat de
laatste genas.
De gebruikelijke gang van zaken was dat een echtpaar
het hoefke mocht gebruiken. De man boerde op de nog

Het ‘Pesthuis’ in de Kleine Hei aan de Brede Steeg, afgebroken rond 1960.
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Dat werd dan door de H. Geestmeesters uitgedeeld aan de
armen, want schenken doe je anoniem8 en de provisoren9
wisten wie echt noodlijdend was. Wat eerst een soort collecte
was en een plicht ten opzichte van onfortuinlijke medeparochianen, werd al spoedig een zelfstandige stichting met
zowel een kerkelijk als een wereldlijk karakter. Maar nog
steeds onder de paraplu van de parochie en met het laatste
woord van de pastoor. De oudste vermelding van de Tafel
van de H. Geest in Oisterwijk dateert van 1302.10 Men mag
dus veilig aannemen dat de Tafel even oud is als de parochie.
De Heilige Geest, de vader der armen, werd al vroeg in het
christendom geassocieerd met de bekommernis om de
arme medemens. Er waren altijd twee Heilige Geestmeesters die als lid van het corpus van de Vrijheid betrokken
werden bij beslissingen over belangrijke Oisterwijkse aangelegenheden.11 Vanwege die wereldlijke taak werden ze
aangesteld en beëdigd door de schout als vertegenwoordiger van de hertog. Voor hun geestelijke taak (met een sterk
materiële kant) moesten ze de bezittingen van de Tafel van
de Heilige Geest beheren. Dat waren verkregen schenkingen
in de vorm van huizen, pachthoeves, land en afdrachten
van graan, geld en hoenders. Behalve uitdelingen aan de
armen deed de Tafel van de H. Geest ook dienst als een
soort verzekeringskas voor mensen die er tevoren voor
wilden zorgen dat ze toch roggebrood op hun bord kregen,
als ze op hun oude dag niet meer zouden kunnen werken.
Ze kochten zich als het ware in met een vooruitbetaling.12

Schilderij van de meester van Alkmaar (1504) met de zeven werken
van barmhartigheid: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten
kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen
bezoeken, doden begraven (Matt 25, 35-36).

goederen naar de protestantse landelijke overheid, die een
rentmeester over de geestelijke goederen aanstelde.5 Uit
zijn pot werden de dominees, de kosters en de protestantse
schoolmeesters betaald. De middeleeuwse stichtingen die aan
de parochie verbonden waren maar die tevens een wereldlijk
sociaal karakter hadden, zoals het Pesthuis, het Gasthuis en
de Tafel van de H. Geest gingen met hun kapitaal over naar de
dorpsbesturen. In de schepenbank van Oisterwijk domineerden de protestanten. De secretaris Abraham Verster en later
chirurgijn Christoffel van der Henst werden in de tweede
helft van de 17de eeuw aangesteld als provisor van het zieke(n)
Gasthuis. Verster moest een stuk land bij de watermolen van
Heukelom verkopen om de kosten van een zieke in het gasthuis (het Pesthuis) te kunnen betalen.6

De hongerigen spijzen
De armentafel of Tafel van de H .Geest was een aan de
parochie verbonden zorginstelling.7 Oorspronkelijk moet
het om een brooduitdeling zijn gegaan waarvoor geofferd
werd aan een échte tafel. Die stond achter in de kerk en
kerkgangers konden er brood achterlaten of geld en kleding.
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De naakten kleden
(over beddengoed en bewassing)

De Tafel heeft van de 15de tot de 18de eeuw in de Kerkstraat
dicht bij de kerk een eigen huis (het H. Geesthuis) met een
grote zolder bezeten. Hier werden de jaarlijkse inkomsten
ontvangen en opgeslagen. Voor zover nodig werd een deel
van de opbrengst aangewend voor de armen, maar teveel
was weer niet rechtvaardig. God had het verschil tussen
arm en rijk gewild.13 Uiteindelijk heeft de Tafel een aanzienlijk bezit opgebouwd dat mede is aangewend gedurende oorlogen maar vooral om na afloop ervan de schulden
te betalen. Ook de armen van Berkel en Udenhout hoorden
tot het zorggebied van de Tafel van de H. Geest in de parochie Oisterwijk. In de beleving van die dorpen (vooral in
en na de 80-jarige Oorlog) werden de armen uit de Vrijheid
door die deels protestantse bestuurders bevoordeeld en
werden hun armen achtergesteld. Maar intussen moesten hun tienden en hun donaties voor de armen wel naar
de kerk van Oisterwijk. Volgens de gevoelens in de Vrijheid konden de boeren van buiten altijd nog van het land
leven en dat konden de stedelijke paupers niet. Het heeft
in Berkel maar vooral in Udenhout in de 17de en 18de eeuw
geleid tot verschillende pogingen om de eigen kapel tot een
parochie(kerk) te verheffen en daarmee een eigen Tafel
van de H .Geest te krijgen.
De Tafel van Oisterwijk had een eigen altaar in de kerk,
maar de H. Geestmeesters waren het meest zichtbaar
als zij toezicht hielden op het uitdelen van brood aan de
armen, met name in tijden van hongersnood.14

Melaatsheid moet in de middeleeuwen een veel voorkomende
ziekte geweest zijn, waarover echter weinig gesproken
werd. In de archieven is over deze besmettelijke ziekte
nauwelijks iets te vinden. Maar aan de Haarenseweg in
Oisterwijk lagen in 1546 de Lazarushuiskes bij de wind-

Hier in de Kerkstraat stond in de middeleeuwen het H. Geesthuis.
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Latijnse boeken. Het was zijn woonhuis aan
molen Ter Nedervonderen (bij het
de Hoogstraat waar de woningen voor de
brugje over de Kuipersloop) ten zuiden
vijf oude of gebrekkige mannen in kwamen.
van een oude akkerweg (nu de George
Waarschijnlijk is zijn patriciërswoning
Perklaan).15 Van de bijbelse figuur
verbouwd tot vijf kleine huisjes, elk met een
Lazarus werd verondersteld dat hij aan
aparte ingang. Bij een latere versie van het
lepra (melaatsheid) leed. De LazarusOude-Mannenhuis (afgebroken in 1967) op
huisjes vormden dus een leprozerie,
dezelfde plaats aan de noordzijde van de
een onderkomen voor leprapatiënten.
Hoogstraat naast de Schuurkerksteeg, ging het
De ziekte had waarschijnlijk door de
Een klaploper (melaatse bedelaar).
ook om vijf separate woningen onder één dak.
kruistochten vaste voet in onze streken
Behalve de woning hield het legaat ook
gekregen. Toch is het waarschijnlijk dat
een rente in waaruit een sterke, maar oudere vrouw betaald
ook niet-besmettelijke huidziekten als psoriasis of als famoest worden die de mannen ging verzorgen. De armvus toen werden aangezien voor melaatsheid. Iemand die
meesters wilden niet nog een extra zorg en bestuurstaak
in ernstige mate aan een huidziekte leed, of aan de pokken
naast hun eigen vrijwilligerswerk. Daarom kwam er een
(wel besmettelijk) zal eveneens in isolement geplaatst zijn.
provisor of voogd die verantwoording over het beheer moest
Lazarushuizen stonden onder beheer van de H. Geestafleggen aan de schepenen van Oisterwijk.
meesters en dat moet ook in Oisterwijk zo geweest zijn.
Vanaf 1564 kwam het Oude-Mannenhuis er beter voor te
Maar behalve de Armentafel moesten ook de plaatsgenostaan. In het testament van heer en meester Andries Tsgroten van melaatsen voor de zieken zorgen, voor stromend
ten te Haaren stond een behoorlijke bijdrage in renten en
water en een goed trekkende schoorsteen, voor voedsel,
roggecijns om een “eeuwig manhuis” te stichten. Daar was
beddengoed en bewassing. Een leproos kreeg een ‘vuilvoldoende onderpand voor, maar de Haarense dorpsbebrief’, een bewijs dat hij een of twee keer per week mocht
stuurders durfden er niet aan te beginnen. Voor Oisterwijk
rondlopen om te bedelen. Om de mensen te waarschuwen,
was het een extraatje en de regenten van beide dorpen
moest de lijder klaplopen (lawaai maken met een ratel of
kwamen overeen dat de parochie van Haaren afstand deed
klepper). Wanneer hij of zij onvoldoende zelf voor voedten voordele van Oisterwijk en dat het Huis daar voortaan
sel en kleding kon zorgen, ging de nabuurplicht in van te
ook arme mannelijke bejaarden uit Haaren zou opnemen.19
schenken kleren, beddengoed en bewassing.
De pas gestichte bisschoppelijke zetel in ’s-Hertogenbosch
Om te beoordelen of iemand uit het Kwartier van Oisterwijk
gaf daar toestemming voor.
lepra had, maar ook om weer genezen verklaard te worden,
ging die persoon naar het gehucht Terbank bij Leuven. Dat
Het Vrouwenhuis is gesticht door Jan Andries Lambrechts
was genoemd naar de ‘recht’bank die melaatsheid beoorvan Herpen. Deze invloedrijke Oisterwijker was de waard
deelde. Tussen 1444 en 1500 zijn er drie personen uit Oistervan De Ploeg, de voornaamste herberg van Oisterwijk die
wijk onderzocht. Van 1507 tot 1523 is van vier personen uit
bij de kerk aan het kerkhof lag. Hij is twaalf keer presidentde parochie aangegeven dat ze niet besmet waren.16 Van
schepen geweest en achtmaal een jaar gewoon schepen.
genezen-verklaringen (een schoonbrief) weten we niet.
Hij was kerkmeester en H. Geestmeester.20 Op zijn oude
dag, in 1550, heet hij raadsheer, adviseur van de schepe‘De armen gegeven, is aan God geleend’
[Spreuken 19, 17]
nen. Hoewel hij drie keer trouwde, heeft hij geen kinderen
nagelaten. Aan zijn eerste schoonvader zal hij een deel van
Het Manhuis of Oude-man(nen)huis werd gesticht door Jan
zijn fortuin te danken hebben gehad. Goyaart Rombouts
Gijsbert Corstiaans bij testament van 17 december 1481.17
Henricszoon was zijn voorganger als herbergier van De
De rijke donateur moest daarna wel eerst doodgaan voordat
Ploeg. Deze welgestelde man had zeven kinderen, van wie
er een voorziening kwam. Pas nadat hij in de kerk begraven
Katelijn trouwde met zijn opvolger.
was, kon de pastoor van Oisterwijk de gift en een beschikDe rijke maar kinderloze Jan Andries Lambrechts (ook wel
baar gestelde studiebeurs toewijzen.18 Meester Jan CorstiJan van Herpen genoemd) wordt in twee aktes terloops
aans (+ 1482) had blijkens zijn titel aan de universiteit ‘artes’
genoemd als de stichter van het arme-vrouwenhuis op de
of de juridische opleiding gevolgd. Hij was rentmeester van
Hoogstraat bij de kerk. De beschikking in het testament
de hertog geweest, schepen van de vrijheid Oisterwijk en
moet voor 1554 (bijvoorbeeld door aankoop van een huis)
uit zijn testament blijkt het bezit van een behoorlijk aantal
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(aan de Gemullehoekenweg), twee weilanden in de Bunders
en twee stukjes bouwland ten noorden van de Hoogstraat.24

De doden begraven
Precies in de periode dat Oisterwijk zich op eigen kracht
ontwikkeld had van een regionaal agrarisch marktcentrum tot een bovenregionaal centrum van lakenproductie
en lakenhandel, zat het de jonge ministad niet mee. Na
twee eeuwen van klimaatsverbetering en bevolkingsgroei, gingen in West-Europa de weersgesteldheid en het
aantal inwoners sterk achteruit. Dat begon in 1315-1317
met strenge winters en overvloedige regen, gevolgd door
tegenvallende oogsten, hongersnood en overstromingen.
Juist een verzwakte bevolking is vatbaar voor epidemieën.
In 1349 vond in de Nederlanden de eerste pestuitbraak
plaats.25 Met korte tussenpozen dook deze uit Azië afkomstige ziekte telkens opnieuw op. Zodra de besmetting weer
arriveerde, meegebracht door oorlogen maar vooral door
handelsverkeer, greep hij razendsnel om zich heen. De
dodelijke afloop, want dat werd het in de meeste gevallen,
voltrok zich in korte tijd. Zo snel als een pijl, zei men in
de middeleeuwen en die associatie koppelde de ziekte aan
Sint Sebastiaan. Ineens dook ook de doopnaam Sebastiaan veel op, in de hoop op bescherming. Die pestheilige
was volgens de legende niet door pijlen te doden en stierf
daarom de marteldood door steniging. Vanwege hun zweren, waren ook Sint Job en Sint Rochus beschermheiligen
tegen de pest, en ook Antonius met het varken.
Na de eerste pestgolf in Europa van 1349 was het om de
10 tot 15 jaar raak. Minstens een derde van de Europese bevolking bezweek tussen 1348 en 1352.26 Men neemt aan dat
de helft van de bevolking in de 14 de eeuw stierf als gevolg
van de pest, en dat kon in grote stedelijke agglomeraties
oplopen tot twee derde van de inwoners. 27 Een dergelijke
ramp bracht ook herverdeling van het bezit mee.
Rond 1400 brak er een tweede pandemiegolf uit en die
raakte Brabant meer dan de eerste golf.28
De vreemde, dodelijke ziekte veroorzaakte builen onder de
oksels en huidbloedingen die zwart kleurden. Men sprak
daarom van de ‘Zwarte Dood’.29 Het was gebruik om de
pest af te beelden als een zwarte koning te paard, uitgerust
met boog en pijlen. De Dood had de bekende zeis bij zich.
Er waren drie vormen van pest: de builenpest, de bloedpest en de longpest.30 De bacteriën kwamen van ratten en
worden overgedragen door hun vlooien. De symbolisch
denkende middeleeuwer gaf vooral de zwarte rat de schuld,
maar veel waarschijnlijker waren het steeds vlooien van
de bruine ratten die voor uitbraak van de epidemiegolven

Het Oude Mannenhuis op de Hoogstraat, vlak voor de afbraak rond 1965.

uitgevoerd zijn. Aanvankelijk waren de kerkmeesters (het
kerkbestuur) de ‘voogden’ en beheerders van het Vrouwenhuis. Daarin was plaats voor vier ‘arme vrouwen’. 21
Uit 1613 duikt er een begroting op van de provisor van
het huis, Jan Peijnenborch, bestemd voor de pastoor, de
schout en de schepenen van de vrijheid Oisterwijk om een
nieuw Vrouwenhuis te laten timmeren. Dat moet nodig
geweest zijn, want al in 1614 verrees er nieuwbouw aan
het Kerkplein (dat toen kerkhof was) op het erf tegenover
de school en naast het maagdenhuis, dat tevoren voor de begijntjes aangekocht was. Het was de tijd van het Twaalfjarig
Bestand en Oisterwijk had duidelijk weer moed gevat. Met
de toegezegde bijdragen (van de pastoor, van het corpus
van bestuurders en van heer en meester Aert Swaen) 22 ging
het niet zo vlot. Het legaat van deken Swaen en de kas van
het Vrouwenhuis waren bij lange na niet voldoende en niet
het kerkbestuur, maar de Tafel van de H. Geest stelde zich
garant voor een lening van 200 Carolusgulden.23 Door de
bemoeiingen van mr. G.Berkelmans zijn zowel het vroegere Mannen- als Vrouwenhuis thans ondergebracht bij
de Parochiële Charitas. Het Vrouwenhuis was al eerder de
rechtsopvolger geworden van het Maagdenhuis Betlehem
en van het Raboutsgasthuis.
Zoals bij andere fundaties ook het geval is, kreeg ook deze
stichting in de loop der jaren aanvullende schenkingen,
waaruit inkomsten volgden. Daarmee konden de beheerders
uiteindelijk de lening aflossen en tussendoor de onderhoudskosten van huis en bewoonsters betalen. Behalve het
huis bezat het Vrouwenhuis een weiland in de Burgtweide
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Tussen de 25 en de 30% van de zieken herstelde na een
dag of tien. De dood was voor de minder gelukkigen het
gevolg van uitputting, inwendige bloedingen en hartfalen.
Tussen 1350 en 1670 hebben in de Nederlanden enkele
tientallen pestgolven plaatsgevonden, voornamelijk van de
builenpest. Om uitbreiding te voorkomen werden pestlijders
geïsoleerd. In de middeleeuwen kende men de oorzaak niet
en weet de besmetting aan bedorven lucht.
Vooral notarissen, medicijnmeesters, geestelijken en lijkdragers hadden met de ziekte en de gevolgen ervan te maken. Dat waren gevaarlijke beroepen met een flink risico
waarvoor men zich ook flink liet betalen. Veiligheidshalve
droegen pestdokters en pestdragers een lange jas en een
masker met een lange snavel. In die snavel zat een flinke
hoeveelheid kruiden, die de kwade dampen moesten
tegengaan. In hun onwetendheid stelden snaveldokters
zich zinloos bloot aan besmetting. Veel kon een chirurgijn
of een speciale pestdokter immers niet doen. De bekende
medische handelingen (aderlaten, braakmiddelen en
laxeermiddelen die uitdroging veroorzaakten) maakten
het lijden erger en de kans op overlijden groter .
Pesthelpers en pestdragers, meestal gildebroeders van
het St. Sebastiaangilde, brachten de pestlijders voedsel en
begroeven de doden.31 Daarnaast moesten de woningen
van pestgevallen en pestdoden ontsmet worden. Daarvoor
werden arme mensen of overlevenden van de vorige pest
ingehuurd, ‘schrobbers’ genaamd, die tegen een behoorlijke vergoeding letterlijk alles in de woning met azijn schoon
schrobden. Omdat men als altijd aan besmette lucht dacht,
heeft men eerst de pestilentie uitgerookt. Men maakt
zoveel mogelijk rook door binnenshuis in tonnen kruiden
te verbranden, en pek of zo mogelijk zwavel. Dat leidde er
in Oisterwijk op 30 september 1603 toe dat er op de markt,
nabij de grote linde, door onachtzaamheid van een schrobster tien ‘schone huizen’ met de bijgebouwen afbrandden.32
In Oisterwijk nam het Onze Lieve Vrouwegilde de taken
van pesthelpers en pestdragers op zich. Zij rustten zichzelf
net als de snaveldokters uit met lange jassen en een neus
vol kruiden. Verder droegen de (nog gezonde) mensen
die bij pestlijders betrokken waren, een lange witte stok
(de ´St.Rochus-stok’ naar de beschermheilige) om voorbijgangers te waarschuwen en op stoklengte afstand te
houden. De gildebroeders van Onze Lieve Vrouw zorgden
voor voedsel voor de afgezonderde pestlijders. Men had
wel door dat een pestepidemie bijna steeds uitbrak na
misoogst en hongersnood. Tegen betaling begroeven de
gildebroeders de pestdoden op aparte plaatsen: pestkerkhoven. De lichamen gingen minsten anderhalve meter

Titelblad van Poirters’ ‘Het Leven vande H.Maeghet Rosalia’, een van
de pestheiligen, 1658.

zorgden. De besmette patiënt kreeg hoge koorts en stuipen, moest braken van misselijkheid en kreeg knijpende
pijn in armen en benen. De zieke kon ook helemaal niet
tegen licht. Als deze na twee of drie dagen door hoge koorts
uitgeput was, begonnen de lymfeklieren te zwellen tot de
grootte van een ei of een appel. De builen gingen zweten en
barstten daarna open. Niet altijd was de builenpest dodelijk.

Triomf van de Dood, door Pieter Breughel de oude, 1562.
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Een pestbestrijder in zijn speciale kledij.

Pestlijders afgebeeld op een miniatuur uit de Troggenburg Bijbel, 1411.

diep de grond in. Veel hielp het allemaal niet. Iedereen
wist dat isolement noodzakelijk was, dat contact gevaarlijk
was, maar niet waarom. Op contact met dieren werd niet
gelet en men had weinig besef van hygiëne.33 Joden werden
zelden getroffen omdat ze hygiënischer leefden en geen
gebruik maakten van de openbare waterputten. Een gevolg
was dat deze bevolkingsgroep de schuld van een epidemie
kon krijgen en vervolgd werd. De overheid had deze mensen moeten beschermen, maar voor zover de regenten niet
gevlucht waren namen ze liever joods bezit in beslag.34
Het was wel een voordeel dat één gilde de verzorging van
pestlijders op zich nam. Wie de ‘haastige ziekte’ ooit overleefd had, zelfs zonder zelf ernstig ziek te zijn geweest, had
antistoffen gevormd. Die was voor zijn verdere leven tamelijk immuun. Dat gold dan voor één generatie, vandaar de
hernieuwde pestgolven om de 15 jaar.
De secretaris van de vrijheid Oisterwijk, Lambert van den
Hoevel, spreekt in zijn kroniek uit 1609 van een grootschalige uitbraak van de ‘gesel Gods’ (pest) in Oisterwijk gedurende tien maanden van 1603-1604. Koos Vermue heeft in
een artikel van 2004 gezocht naar de doodsoorzaken en
speciaal naar de pestilentie in het parochieregister.35 Dan
blijken in Oisterwijk in die winter en daaropvolgende zomer 105 van de 143 geregistreerde doden aan de pest te zijn
overleden. Maar lang niet alle doden zijn opgeschreven,
er ontbreekt meer dan een half jaar . Misschien moesten
er teveel lijken haastig weggebracht worden of wellicht
stierf de pastoor. Ook de schepenprotocollen zijn niet meer
bijgehouden. De regenten waren zoveel mogelijk gevlucht.
De stijging van het aantal benoemingen van voogden over

weeskinderen is in die jaren aanzienlijk en geeft wel enige
indicatie. Maar of er bij de epidemie van 1603-1604 30 à
40% van de Oisterwijkers is bezweken, zoals Lambert
van den Hoevel aangeeft, is aan twijfel onderhevig. Het
lijkt erop dat Oisterwijk meer te lijden heeft gehad van de
grote pestepidemie die de Vrijheid trof in 1627, kort na het
Twaalfjarig Bestand.36
Hoewel men besef had van de besmetting, kwamen er pas
in de 15de eeuw pest(zieken)huizen. Tevoren isoleerde men
de pestlijder(s) en hun huisgenoten in hun eigen woning via een soort tafeltje-dekje-bezorging. In de Meierij
werden de eerste pesthuizen gebouwd in Den Bosch en
Eindhoven. Soms werd ook een bestaand gasthuis als
pesthuis bestemd als het apart gelegen was. In ieder geval
waren het woningen waarin de pestlijders werden ondergebracht, ver van de bewoonde wereld, waar ze anderen
niet zouden kunnen besmetten. Veel ruimte was er niet,
soms sliepen meerdere patiënten in één bed. Maar bij een
epidemie was er nooit genoeg plaats. Zo’n huis stond altijd
buiten de muren of de omheining, had een aparte watervoorziening (put) en beerput. Omgekeerd werden er buiten
pestperiodes ook dollen (krankzinnigen) in ondergebracht
en mensen die leproos (melaats) waren. Als de pest uitbrak,
bleven die daar omdat ze nu eenmaal afgescheiden moesten
leven. Verdwazing als bijverschijnsel van de longpest zorgde
ervoor dat men een verband zag met krankzinnigheid.
Het Pesthuis van Oisterwijk (zie hierboven onder ‘de zieken
bezoeken’) zou volgens kapelaan Huijbers van 1531 dateren,
het jaar van een epidemie in Tilburg en Den Bosch. De eerste vermelding spreekt echter van het ‘Gasthuis’(1552).
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Geldersen
en moordbranders
Eeuwen van oorlogsgeweld tussen Meierij en Gelre

Gelderland was meer nog dan Holland blijvend een vijandige rivaal voor Brabant en zijn hertogen. Kunnen de
grensconflicten in de 13de eeuw nog afgedaan worden
als pogingen om een status quo vast te leggen, in de 14de
eeuw overschreed Gelre keer op keer de Maas. In 1386
kreeg de Brabantse hertogin Johanna te maken met
haar zwager Willem van Gulick, de hertog van Gelre, die
meende dat hij een weduwe wel aan kon. Johanna gaf
Den Bosch de leiding om een volksleger te vormen van
mensen uit stad en Meierij, die ook door stad en Meierij
betaald moesten worden. Vanwege de plunderende Geldersen leverde men maar al te graag die bijdrage. Maar
waarschijnlijk aan de zuinige kant.1 Johanna zelf maande al haar leenmannen en hun onderleenmannen in de
Eeuwenoude kelder in de Dorpsstraat.

regio om mee ten strijde te trekken, maar Den Bosch en
zijn Meierij moesten dat weer betalen.

1388

1545

De Gelderse oorlogen van
hertogin Johanna

Medaillon van hertogin Johanna op een genealogisch
drieluik dat in de 16e eeuw werd vervaardigd voor
keizer Karel. Zij was hertogin van Brabant van 1355
tot haar dood in 1406.

Bij Niftrik, tussen de Maas en Nijmegen,
leed het Brabantse leger van voornamelijk
schuttersgilden en bewapende ambachten
in 1388 een vreselijke nederlaag. Daarna
lag de Meierij open voor Gelres omvangrijke troepen, die niet op land maar op buit
belust waren. Vanwege die buit en om zoveel mogelijk schade toe te brengen, kozen ze de
rijkere plaatsen in het kwartier van Oisterwijk
uit.2 Den Bosch was onneembaar, maar voordat
Hilvarenbeek, St.-Michielgestel en Boxtel aan de beurt
kwamen, rukten de duizenden goed bewapende vijandelijke
soldaten eerst op naar de rijkste plaats: Oisterwijk. De Vrijheid werd in brand gezet en ook haar “schone linde” ontkwam niet aan de vlammen (9 augustus 1388).3 Bij die snelle, begerige opmars zonder tegenstand, werd Oss pas op de
terugtocht geplunderd en aan het vuur prijsgegeven (1389).
In deze en volgende jaren vond mobilisatie plaats door middel
van klokgelui. Als Den Bosch startte, namen de dorpen dat
langdurig luiden van elkaar over. Alle weerbare mannen of
een tevoren afgesproken deel daarvan moesten zich dan wapenen en versperringen opwerpen. De kwartieren Maasland
en Peelland waren de eerst aangewezenen om de grenzen
te bewaken; de kwartieren van Oisterwijk en Kempenland
moesten bij klokgelui oprukken onder leiding van de kwartierschouten om Den Bosch te helpen verdedigen. De mannen
werden betaald met een dagloon, maar die kosten moesten
wel door de hele bevolking worden opgebracht, waarbij het
platteland naar verhouding meer bijdroeg dan Den Bosch.
In het eerste driekwart van de 15de eeuw was er voortdurend sprake van schermutselingen tussen de Meierij en
Gelderland, vooral om Grave aan deze kant van de Maas.
Vanaf 1477, lang na hertogin Johanna, begonnen er opnieuw oorlogen met Gelderland. 4

Zestien titels als hertog, graaf en heer
hadden de Bourgondische vorsten in de
landen van herwaarts over, zoals de Nederlandse gewesten werden genoemd.5 In elk
van hun zestien landen waren de Bourgondische hertogen gebonden aan andere privileges en
gebruiken. Pas nadat de Habsburgers hen als landsheer waren opgevolgd, slaagden die erin de zelfstandigheid van de gewesten en speciaal de macht van de stedelijke
aristocratie enigszins in te perken. Vanaf Maximiliaan van
Oostenrijk werkten de vorsten stap voor stap naar een centraal
gezag toe, dat van boven werd opgelegd en geen inspraak van

De Nederlanden ten tijde van de Gelderse oorlogen.

De Gelderse oorlogen onder de
Bourgondiërs
Het Huis van Bourgondië en zijn opvolgers, de Habsburgers, hadden zich in betrekkelijk korte tijd meester
gemaakt van de zeventien grote en kleine gewesten van de
Nederlanden, op één na: Gelre. Nauwkeuriger gezegd ging
het om een knipperlichtsituatie: Gelderland hoorde aan de
Bourgondiërs totdat de hertog van Kleef en later die van
Gulick als ver familielid van het Huis van Gelre opstond,
zich hertog van Gelderland ging noemen en een onafhankelijk Gelre claimde.
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De Gelderse oorlogen onder de
Habsburgers
Karel de Stoute had weliswaar Gelre in 1473 veroverd,
maar bij de troonwisseling na zijn dood was Gelderland de
eerste die in opstand kwam. Vanaf die tijd spreken we van
de Habsburgs-Gelderse oorlogen. In de praktijk was het
een guerrillaoorlog tussen enerzijds Den Bosch en haar
meierij en anderzijds Gelre, waarvan de Meierij en vooral
het kwartier Maasland erg veel te lijden hadden. Gelre begon met vanuit Grave de Meierij af te stropen (1478). Den
Bosch vormde met zijn stadsmilitie en gewapende mannen
uit de Meierij een volksleger dat vervolgens wraak nam
door Hemert af te branden. En zo ging het heen en weer:
een Gelders leger verbrandde Maren, Heesch en een groot
deel van Oss, waarop de Noord-Brabanders de omgeving
van Nijmegen plunderden. Niet alleen wraakzucht maar
ook de rijke buit motiveerde de Meierijenaars, onder wie
een afdeling uit Oisterwijk. Toen het Brabantse leger in
Hedel overnachtte, werd het door de vijand in de slaap
verrast, waarbij vele doden vielen. Prompt richtten de
Bosschenaars en de Meierijenaren een groot bloedbad aan
in de Bommelerwaard (1480). Het door Gelre ingenomen
stadje Grave werd tot overgave gedwongen en kreeg een
groot garnizoen als grensbewaking. Daarna werden Nijmegen en Wageningen belegerd. Om de Brabanders daar weg
te lokken, bezette Gelre het kasteel van de neutrale, nietBrabantse Commanderij Gemert (eigendom van de Duitse
Ridders van Sint Jan) en zette Veghel in brand.
In 1481 sloten Nijmegen en Maximiliaan vrede, maar
er kwam pas in 1485 een eind aan de vijandelijkheden.
Beide partijen hadden in deze eerste oorlog een leger van
ongeveer 6000 man op de been gehouden, waarbij we aan
Brabantse zijde nog weet hebben van 500 ruiters. De hele
oorlog kwam weer voor rekening van de burgers en boeren
in de Meierij. Den Bosch droeg een kwart van de kosten en
het achterland driekwart, en dat deel werd waarschijnlijk
over de vrijheden en dorpen omgeslagen naar inwonertal.

Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519). Miniatuur in een Statutenboek van de Orde van het Gulden Vlies, Gents-Brugse school, na 1519.

burgers toestond.6 Toen Karel de Stoute in 1477 als de laatste
Bourgondiër in de mannelijke lijn sneuvelde, trouwde zijn
dochter Maria hals over kop met de Habsburgse keizerszoon
Maximiliaan, die overigens een armoedzaaier was.7 Uit angst
hun medezeggenschap kwijt te raken onder een belangrijk heer
die, hoewel zonder geld toch invloedrijk was, kwamen de steden in Vlaanderen en een aantal steden in Brabant in opstand.
Men voorzag belastingverhogingen en een centralisatie van
het gezag.
De voormalige huurling Maximiliaan volgde inderdaad zijn
vader op als keizer van Duitsland, en was toen in staat de
opstandelingen hardhandig te straffen met boetes en verlies
van privileges. Hoewel ’s-Hertogenbosch en de Meierij neutraal
waren gebleven, kregen stad en platteland toch een boete van
fl. 36.000 wegens de ‘algehele’ opstand tegen de landsheer.8
Oisterwijk moest zijn deel naar verhouding meebetalen maar
had nog meer te lijden. Terwijl Maximiliaan van Oostenrijk
weer terug was in Duitsland, lagen de troepen van de keizer onder bevel van hertog Albrecht van Saksen, op de terugweg van
Vlaanderen naar Duitsland, enige tijd in Oisterwijk (1489). Ze
richtten hier schade aan door overlast en omdat ze zich lieten
onderhouden op kosten van de vrijheid.9
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Oorlogslasten
Tussendoor moesten stad en Meierij ook nog 2000 krijgslieden leveren of de soldij van huurlingen betalen die vochten
aan de Franse grens in de oorlog tussen Habsburg en de Franse
koning. Daarnaast waren dorpsbewoners sinds hertogin
Johanna nog verplicht om onderhoudswerkzaamheden aan
de verdedigingswerken van Den Bosch te verrichtten. In deze
tijd werd die mankracht voortdurend opgeroepen. Wegblijven
als de stad je opriep voor dienstplicht of graafwerk was minachting van de vorst en werd heel hoog beboet.
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Ondanks dit alles leed het Bosch-Meierijs leger weer een
nederlaag; ditmaal tegen Zaltbommel in 1512. Onvermogende gevangenen werden afgemaakt, 400 gevangenen
werden meegenomen voor losgeld waaronder Tilburgers
en Oisterwijkers. Ze betaalden zelf hun rantsoen (losgeld
en verblijfkosten) maar probeerden dat later van hun
dorpskas terug te vorderen. Ze waren immers door hun
schepenen aangewezen om voor hun land te vechten. Hun
verzoek was tevergeefs.10 Een burger of boer kon beter zijn
dienstplicht afkopen, voor welk bedrag dan ‘volk uit de
vreemde’ werd ingehuurd.
Tussen 1440 en 1511 werd de bevolking voortdurend geterroriseerd en uitgeplunderd door de soldaten van de vijand,
maar nu de regionale legers deels door huurlingen vervangen werden, kwam dreiging en overlast ook van het eigen
krijgsvolk. Zo hield het garnizoen van Turnhout in 1511 in
dat stadje huis. Maar het ergst waren de ‘moordbranders’,
gewezen soldaten die als bendes een permanent gevaar
vormden. Voor en na 1500 vormden de moordbranders
een blijvende schrik. Want ook in de tussenliggende tijden
van wapenstilstand en vrede moesten ze aan geld en eten
komen. De dorpen en vrijheden hadden zich beschermd
met landweren (aarden wallen). De ingangswegen werden
afgesloten met stevige draaibomen en de schout moest
daar wachters bij zetten. Op klokgelui moest elke weerbare
man de wapens grijpen en meehelpen bij de verdediging.
De woonplaats voorzag de mannen van borstharnassen en
pieken. Moordbranders en andere rabauwen mocht men
achtervolgen en ongestraft doden waarop zelfs een premie
van 40 petersgulden stond. Dat was nog wat anders dan de
3 stuiver dagloon die men als verdediger kreeg.
In Oisterwijk en Bergen op Zoom werden rabauwengasthuizen ingericht 11 maar die aanpak van loslopende vagebonden en jonge relschoppers uit eigen woonplaats hielp
niet. Het meest tot de verbeelding sprak de Zwarte Hoop,
een bende van honderden ruiters zonder dienstverband.12
De drossaard van Brabant, Engelbrecht van Nassau, moest
er met een opgetrommelde volksmilitie iets aan deze
moordbranders doen(1495). Hij trommelde zoveel boeren
uit de Meierij op dat die de zwarte bende konden verslaan
en bij de achtervolging elke boef die ze te pakken konden
krijgen aan een boom opknoopten.

Twintigste-eeuwse verbeelding van een middeleeuws leger.

binnen, want er kwamen bijna geen geweldsmisdrijven
meer voor en de mensen waren te arm om nog naar de
herberg te gaan, en zonder drank geen vechtpartijen.13 De
oorlog trok de criminaliteit aan, en de criminaliteit kreeg
ongestrafte kansen in de huurlegers of bij de moordbranders die uit de legers waren gedrost.
Een kleine bende moordbranders specialiseerde zich in het
overvallen van kloosters. De jongemannen dreigden met
brandstichting en moord op gijzelaars, tenzij ze betaald
werden. Een gewelddadige aanval op het vrouwenklooster
Catharinenberg in Oisterwijk bleef bij een poging en werd
met 6 stuiver afgekocht.14 De pastoor van Moergestel kocht
zich voor hetzelfde bedrag uit en vervolgens liepen de
bendeleden andere dorpen af richting Postel om daar bier
te eisen. De schamele bedragen laten zien hoe dun de grens
tussen baldadigheid en criminaliteit was. Schutten (gewapende gildebroeders) uit Den Bosch kwamen de witheren
van de priorij Postel te hulp. Zeven van de boeven werden
in Den Bosch opgehangen.

Moordbranders
De permanente Gelderse oorlogen trokken avontuurlijke
jongeren en sensatiezoekers aan. Op een gegeven moment
klaagde de kwartierschout van Oisterwijk dat hij meer
uitgaven dan inkomsten had. Er kwamen geen boetes meer

Maarten van Rossum
De laatste van de Gelderse oorlogen (1542-’43) was de
meest rampzalige. Gelre werd in zijn strijd tegen keizer
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gen martelingen om hun verwanten tot losgeld te dwingen.
Als dat er niet was, moest men het maar in een ander dorp
halen en een lening op schuldbrief sluiten. Oisterwijk
moest veel schulden maken om de narigheid af te kopen:
dit keer voor 7000 gulden en Hilvarenbeek 1400 gulden.16
Nog tegen het midden van de 16de eeuw zien we de gevolgen. Nagenoeg bij iedere huizenverkoop binnen de Vrijheid
wordt de nog te betalen schuld vanwege Maarten van Rossum
doorgegeven aan de nieuwe eigenaar. De meeste huizen maar
ook grond waren als pand belast met een schuld. Omdat die
te groot waren om af te lossen, gingen de schulden, opgelopen
door de Gelderse oorlogen bijna zonder onderbreking over in
nieuwe, hogere schulden als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog.
De Kleine Hei was het deel van de gemeint dat onmiddellijk op de grenzen van de Vrijheid aansloot. Het begon over
de Voorste Stroom en strekte zich uit aan weerszijden van
de Scheepersdijk. De Kleine Hei, nu een woonwijk uit het
begin van de 20 ste eeuw, werd vanaf 1546 door de Vrijheid
in gedeelten verkocht aan particulieren om daarmee de
oorlogsschulden af te betalen.17 Daarnaast wilde OisterRuiterportret (Antwerpen 1542) van Maarten van Rossem (14781555), een gevreesde nietsontziende Gelderse legeraanvoerder die als
lijfspreuk had “Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”.
16de-eeuwse gravure van Willem van Gulick.

Karel v gesteund door de Franse koning en daardoor
durfde de Gelderse hertog zijn maarschalk Maarten van
Rossum zonder oorlogsverklaring Brabant binnen te laten
vallen. Alles was zo onverwacht dat zijn enorme leger geen
tegenstand ontmoette. Er bleef geen dorp in de Meierij gespaard. Van Rossum bedreigde voor de vorm Antwerpen en
zelfs Leuven, maar het ging zijn manschappen om de buit
uit de omliggende onbeschermde dorpen. St.Oedenrode,
Oirschot en de Beerzen werden als voorbeeld afgebrand.
Oisterwijk, Moergestel en Hilvarenbeek betaalden daarop
de brandschatting. Het belangrijke Oisterwijk werd voor
4000 gulden aangeslagen en Hilvarenbeek met kapittel
en decanie (de woning vande deken) voor 1400 gulden.15
Zo’n snel succes smaakte naar meer. Het volgende jaar
stak de maarschalk opnieuw de Maas over en herhaalden
de verschrikkingen zich. Juist in het Kwartier van Oisterwijk stelden de boeren zich teweer, maar ze waren slecht
bewapend en ongeorganiseerd. Zonder discipline waren ze
geen partij voor een semi-beroepsleger, dat systematisch te
werk ging. Net als de moordbranders spaarden de beroepsoldaten de kloosters en de kerken niet wanneer de geestelijken de brandschatting niet betaalden. Gevangenen ondergin-
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Brandschatting
Al in de tijd van Maarten van Rossem had de keizer straffen
afgekondigd tegen iedereen die de vijand brandschatting betaalde. Dat waren bijdragen in geld, vee en voeding die de
vijand afdwong. Anders dreigde de soldaten het hele dorp
af te branden en zoveel mogelijk bewoners voor losgeld mee
te nemen. Ook de plakkaten van Philips ii verboden betaling
van brandschatting. Maar deze herhaalde enorme aderlatingen plus de boetes van de andere partij waren altijd nog
beter dan dat de vrijheid volledig leeggeroofd zou worden en
in de as gelegd, waarbij je ook nog eens je leven en dat van
je familie gevaar liep. Voor de ongedisciplineerde legers van
beide partijen was brandschatting beter. Na brandschatting
kon je nog terugkomen als de veestapel zich weer wat hersteld had. Bovendien liep je leven geen risico wanneer boeren
en burgers zich wanhopig verzetten. Maar soms moet er een
voorbeeld gesteld worden. Toch de brand erin.

De waanzin van de oorlog, in 1561 verbeeld door Pieter Brueghel de
oude in het schilderij ‘De Dulle Griet’.

wijk leningen aflossen door de accijnzen te verhogen en
met extra poorterbelastingen. Tientallen jaren later vroegen schepenen nog toestemming om delen van de gemeint
te verkopen (1563 en 1578) met een beroep op de tekorten
uit de Gelderse oorlogen.
Dat kon zo niet langer. Een enorm leger van Keizer Karel v
maakte definitief een einde aan een zelfstandig Gelderland. Hertog Willem van Gulik deed afstand en Maarten
van Rossum, die vond dat oorlogen gewonnen moesten
worden door onschuldige, niet-strijdende mensen, vrouwen,
kinderen en geestelijken aan te pakken,18 werd gewoon
weer maarschalk nu bij de tegenpartij, onder Karel v.

Voor even was het vrede, maar intussen waren alle
kwartieren van de Meierij uitgeschud. Het ergst hadden
Maasland en de rijke plaatsen uit overige kwartieren het
moeten ontgelden. Oisterwijk, eens welvarend en een
bovengewestelijke handels- en wolweversplaats, was door
de oorlogen en de economische malaise zo zwaar getroffen dat een kwart van de huishoudens ‘van de armen’ leefde
(betreft 1500-1512).19 Maar het kon nog erger. Vrijwel meteen
na de Gelderse oorlogen breken de onlusten rond godsdienst
en godsdienstvervolging uit, die het voorspel zijn van tachtig
jaar oorlog. Dan blijft Oisterwijk helemaal uitgemergeld achter en is het voor altijd gedaan met de glorie van de vrijheid.
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Dagelijks leven
				
in de bloeitijd
Een dag in Oisterwijk omstreeks 1560

De grote kerk van Oisterwijk leek een godshuis
voor de eeuwigheid gemaakt en zo was het ook
bedoeld. De vele altaren in de kerk hadden nu
ook schilderstukken op doek, en een enkel rijk
altaar zelfs een retabel, een in hout gesneden
en gepolychromeerd (in veel kleuren beschilderd) tafereel. De pilaren en elk overgebleven
plekje van de muren maar ook het plafond was
veelkleurig geverfd en versierd met ornamentele
figuren. Je kon vanuit de kerk om het gesloten
koor heen lopen naar de straalkapellen die zich
schakelden tot een grote halve cirkel.
Er lag niet alleen een tapijt onder de voeten van
Laat-middeleeuwse muur langs de pastorie aan de Vloet.

de altaristen op het koor maar overal hingen
draperieën en vaandels tegen de pilaren.

1500

1567

Het gesmede hekwerk dat het koor moest afscheiden van
de rest, was nu een oksaal dat gedragen werd door zes
marmeren pilaren en waarop een reusachtig kruisbeeld
met corpus stond geflankeerd door een beeld van Maria en
Johannes. Terzijde op het oksaal zal het orgel gestaan hebben. Verder waren op het koor verhoogde grafmonumenten
geplaatst, waaronder aanzienlijke gestorvenen begraven
waren. De sterk vergrote kerk, in gotische stijl opgetrokken, was één geweldige ruimte vol licht.1

Stedelijke allure			
Nu in de hoge ramen met hun spitsbogen gekleurd glas was
aangebracht, was de kerk nog lichter en meer kleurrijk.2 De
trots van de parochie zal het uurwerk met klokkenspel
geweest zijn.3 De torenklok bronsde luid en diep als om te
laten horen dat er onlangs een nog grotere zware klok in
was geplaatst.
Tegenover de kerk probeerde ook de kapel van het klooster
zich groot te maken. Tegen de muur die het kloosterterrein
omsloot, aan de voorzijde van de buitenkant, waren onlangs
twee kleine pachthuisjes gebouwd als meiden- en knechtenhuisje. 4 De pachters ervan hadden de bedienden van de
deftige nonnen in de kost. Op het kerkhof probeerden een
paar hoogopgeschoten linden hun bladeren vast te houden.
Het eerste wat een vreemdeling die nu door de Kerkstraat
liep, zou opvallen, was dat deze vanaf de kerk tot het marktveld met keien geplaveid was. Langs de straten liep geen goot
en daarom moesten de omwonenden de grond omgespit
houden tussen hun erf en de straatweg. Er stonden bomen
langs de beide grote doorgaande routes, goed gesnoeid om

Voorbeeld van een koorafsluiting of
oksaal, in dit geval afkomstig uit
de oude Helvoirtse kerk.

Crucifix met daarnaast
vergulde beelden van Maria
en Joannes.

eventuele hooiwagens door te laten. De Keur schreef voor
dat de omwonenden de bestrating regelmatig moesten
vegen en mesthopen moest men op straffe van een boete
maar op het erf achter het huis deponeren. Een ashoop
moest minstens op een meter van woning of schuur liggen

Maquette van een middeleeuws stedelijk huis: overhellend voorhuis
(links) en kleiner achterhuis. Rechts: een detail van het voorhuis waar
de uitklapbare vensters goed te zien zijn.
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Kerkeind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
		
13
14
		
15

de Roskam
Ten Bijgaarde
Den Hertog (van Brabant)
Klein Hoeve van het Klooster
Grote Hoeve van het Klooster
vrouwenklooster Catharinenberg
maagdenhuis Betlehem
Arme Vrouwenhuis
het Hoog Kamerke
de Vijf Ringen, later de Groene Valk
Kerk- en Molenzicht
de Schole, later het Vrouwenhuis
des Heren van Yseren
de Ploeg
kerk en kerkhof van de St Petrus
(-banden) parochie
Ten Perre

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

de School
het H. Kruis
St. Annahuisje
de Pastorie
de Spijker
het Fortuin
de Blauwe Kei
het Gulden Vlies, later het Bont Paardje
het Vrouwenhuis van Jan van Herpen
Sint Antheunis, nu het Molentje
de Prins van Oranje
de Moriaan, later de Walkbak
het Leienhuis
het H.Geesthuis
het Dwershuis
de Brouwkuip, nu het Oudste Huis
de Schutskooi
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
		

het Oude Mannenhuis
de Vitselstek, later de Roscam
den Blauwen Valk
het Kerkehuis
de Bonte Koe
den Gulden Sint Joris
het Stenen Huis, ook het Spulshuis
den Bogart
den Gekrulden Anker
den Jodenkerk
het Hert
de Ster
Blokshekken
de Zwaan of Penthenhofstad
de Oude Tol, later de Oude Pastorie
het Boterhuisje, later het Gemeentens
Brandspuithuisje

Lindeind
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
		
60
61
62
63
64
65
66
67
68

de Zwarte Leeuw
het Raapzaad
de Bierakker
die Hage
de Bonte Os
het Hert
Celenhofstad
het Hof
de Dorenboom
de Drie Haringen
het Zegelhuis, later het Stationskoffiehuis, nu het Genieten
Sint Anthonis
Nobis
de Wildeman
de Groene Borstlap
later de Nederlander
de Zwaan
het Beerke
het Raboutsgasthuis
het Keizerrijk

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Sint Joris, later de Halve Maan
In de Kraan, later het Schoutenerf
de Stenen Kamer
Verwershof
de Drie Gekroonde Zwaantjes
het Hof van Holland
de Zwaan
de Kroon
Sint Joris
In de Zwaan
den Horen
het Hert
de Klok, later de Drie Zwaantjes
de Ster
de Wouwer, later Bacxbogaard
In de Rooien Schild
In den Engel
de Bonte Mantel
de Halve Maan
den Dorenakker
het Pannenhuis

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

de Rode Leeuw
later het Oude Nest
de Vos en de Kraan
de Prins
In den Helm
de Brakken
Cervennehofstad
de (Rode) Leeuw of het Vorstershuis
Ansenakker
Grote Borchtakker
den Muggennest
later de Franse School
de Leeuw
later de Huifkar
Bacxhof
het Hollands Diep
de Weyenbergh
de Blijk
Mariakapel en Raadhuis
Gerechtslinde

zodat een brandend kooltje geen brand kon veroorzaken.
Vergeleken met een eeuw geleden waren nogal wat huizen
langs de straat helemaal van baksteen. De meeste vertoonden nog vakwerkbouw, maar in de ruimten tussen de
zware eiken balken waren bakstenen gemetseld. Zelfs in
de paar huizen die nog een front van hout en leem hadden,
zat tussen voor- en achterhuis een stenen muur waartegen
de schoorsteen gezet was. En hoeveel huizen hadden al
niet een pannendak of een dak van leisteen. Dat scheelde
in de hoogte van de schoorsteen, want die moest bij een
rieten dak zes voet (ruim 2 m) boven de nok uitsteken.

Voorbeeld van een gevelsteen met een bekende spreuk

Ommegang
Het was 15 augustus en een van de meer dan dertig vrije
dagen naast de zondagen. Vandaag was het de dag dat de
Oisterwijkers ‘Ons Lieve Vrouw’ in optocht ronddroegen

Opalineglas van Charles Eyck in de Mariakapel van de Petruskerk (1935),
waarop feestgedruis rond de oude kapel op de Lind verbeeld is.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

126

door de Vrijheid: van de kerk naar de kapel. Daar
werd een lof (dankdienst) gehouden, waarna men
door de andere straat weer terug naar de kerk ging.
De schepenen en de gezworenen, maar ook de
dorpsbestuurders van het vorig jaar, werden
in de Keur verplicht om in de processie mee te
lopen. Zij liepen met de pastoor, de kapelaans
en de altaristen vlak voor het beeld. Helemaal
vooraan liepen de dekens, de keurmeesters en
de meesters van het Wollen Ambacht, gevolgd
door de broeders van de schuttersgilden. Alleen de gildebroeders mochten flambouwen
en brandende kaarsen dragen.5 De leden van
de Onze Lieve Vrouwebroederschap schreden
plechtig met de baar waarop het beeld werd
meegedragen. Het is waarschijnlijk dat het
beeld van Onze Lieve Vrouw van het altaar
van de broederschap uit de kerk werd meegedragen, maar het is niet onmogelijk dat het
om het beeld van Maria ter Linde uit de kapel
ging. Iedere poorter of tenminste iedereen
die meende iets voor te stellen, liep mee.
Het was wel een mannenaangelegenheid.
Vrouwen en kinderen, en de parochianen uit
de omliggende dorpen vormden het publiek.
Op vergelijkbare wijze hadden de dorpen in
de omgeving eerder met een ander heiligenbeeld een oogstdankprocessie door de velden
gehouden.

Het nog niet gerestaureerde beeld van Maria Vreugderijke,
zoals het werd teruggevonden in 1910.

de kapel of in 1354 of ca. 1450 gebouwd is.6
Het grotere raadhuis, dat ook als Latijnse
school gebruikt werd, is er later tegenaan
gebouwd. In 1587 bij de inval van de Staatse
troepen hebben de geuzen de kapel vernield
en is het beeld verbrand. In 1604 is de kapel
weer opgebouwd. In de tussentijd zal aan de
Lind weer een veldkapel (Mariabeeldje op
een stokske) gestaan hebben, tot er in 1606
in de kapel een nieuw beeld kwam met de
toen gebruikelijke uitrusting van een genadebeeld. Maria kreeg een staatsiemantel en
een voorschoot. Volgens de overlevering zijn
er op voorspraak van Maria ter Linde in de
16de en 17de eeuw ‘wonder-baarlijke’ genezingen geschied. De legende van de vrouw van
Leonard Laurensz. Groys heeft direct met het
beeld te maken. Zij dreigde in 1604 aan de pest
te bezwijken en Leonard riep de voorspraak van
Maria in en beloofde wanneer zijn vrouw zou genezen aan de nieuw opgebouwde kapel een nieuw
beeld te schenken.7 Zijn echtgenote genas en het
nieuwe houten beeld kwam er.8
Abt Van Rijckel, die van 1617-1626 de pastoor van Oisterwijk was, noemde in zijn tijd dat beeld al eeuwenoud en
abt Wichmans herhaalt dat op zijn gezag.9 Na de oorlog
in 1648, onder Staats gezag verdwijnt het beeld van Onze
Lieve Vrouw ter Linde. Is het beeld dat de familie Van
Roessel, woonachtig op de Lind, bewaard heeft tot 1910,
het originele beeld uit de kapel of was dat een wensdroom
van kapelaan Huijbers? Dat beeld staat nu nog in de zijkapel
in de huidige Petruskerk van Cuypers. Architect Cuypers
heeft het notenhouten beeld laten opknappen in zijn atelier
en het perenhouten Jezuskind door een replica vervangen.
Het kreeg hierdoor een neogotisch karakter.10 Deskundigen
plaatsen het oorspronkelijke beeld in de periode 14601470. Het wordt toegeschreven aan een streekgenoot, de
meester van Coudewater, of is uit zijn atelier afkomstig.
Op grond van houtonderzoek naar de datering kan het
huidige beeld alleen maar dat van Leonard Laurenz uit
1604 zijn, als deze een waardevol ouder beeld heeft aangekocht. Hij heeft het dan niet laten maken (snijden) zoals
hij beloofd had. Er is ook een kans dat het huidige beeld dat

De herkomst van het Mariabeeld
Ons probleem is dat er twee belangrijke Mariabeelden in
middeleeuws Oisterwijk geweest zijn. Één in de kerk, waar
de Onze Lieve Vrouwebroederschap minstens vanaf 1389
aanwezig was, en één in de vrijstaande kapel die door de
omwonenden op het Lindeind was opgericht. De naam
‘Maria Vreugderijke’ zou bij het altaar in de kerk horen.
Er zijn aanwijzingen dat bij de bouw van de grote kerk in
Kempische gotiek zelfs een Mariakapel als aanbouw bij de
kerk is gerealiseerd. Tegelijk zal de verering bij het Mariaaltaar in de kerk voortbestaan hebben, waarvan de pastoor
zelf de inkomsten trok. Dit Maria-altaar was de plaats
waar het geld voor een zoen gebracht moest worden.
Het beeld van Maria ter Linde zal dan later de titel ‘Onze
Lieve Vrouw van Mirakelen’ gekregen hebben. Over die
wonderen komen we nog te spreken. Waarschijnlijk had er
bij de Lindberg al eerder een veldkapel of een stokske met
een Mariabeeld gestaan. De tertiaire literatuur geeft aan dat
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Enkele Oisterwijkse inkijkjes, getekend door Cornelis Huysmans,
leermeester van Vincent van Gogh tijdens diens studie te Tilburg.

uit de oude Petruskerk is. Toch is dat godshuis in 1587 ook
in brand gestoken. Het is onwaarschijnlijk dat het beeld die
verwoesting en een eerdere beeldenstorm heeft overleefd.
Zeker is dat het genadebeeld een bijzonder kunstwerk uit de
middeleeuwen is.

De Plaatse
Tijdens de processie omstreeks 1560 werd er bij de Mariakapel aan de Lind gebeden en gezongen. De kapel vormde één
gebouw met het raadhuis.11 De ingang van de kapel was aan
de kant van de grote linde. De ingang van de raadskamer lag
aan de kant van de Plaatse (de markt).12 Tegen 1500 hadden
de schepenen tegen de kapel onder één dak een raadhuis
laten bouwen, waarvan een ruimte ook nog even als Latijnse
School in gebruik is geweest. Een geheel nieuw raadhuis zou
te duur uitvallen. De lindeboom had in 1609 een omvang
van 14 roeden (52 m) waarmee het bladerdek bedoeld zal
zijn. De uitstaande takken werden ondersteund door drie
staketsels en er waren banken onder geplaatst.
Daar ging het gesprek over de grote brand onlangs in de
Hoogstraat.13 Terwijl moeder weg was waren haar dochters
als verrassing pannenkoeken van boekweit gaan bakken.
Toen moeder onverwacht terugkwam, verstopten de meisjes
de gloeiende koekenpan onder een bed. Dat vatte onmiddellijk vlam en het houten huisje met het rieten dak was niet
meer te redden. Erger, door de gebrekkige brandbestrijding
gingen 64 huizen aan de zuidzijde van de Hoogstraat en de
noordzijde van de Kerkstraat verloren. Daarbij kwamen de
schuren en stallen achter de dicht op elkaar staande wonin-
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gen. Ook het Oudemannenhuis ging in vlammen op. Een
van de bejaarde bewoners was terug naar binnen gegaan om
een dierbaar bezit te halen en kwam om het leven.
Het is niet onmogelijk dat er in de buurt van de gerechtslinde
ook een schandpaal gestaan heeft, op de plaats waar men
zo nodig een galg zou kunnen oprichten. In ieder geval
stonden er binnen de Vrijheid ‘vrouwehuisjes’ en ‘heiligenhuisjes’ volgens de keur. Dat zijn kleine kapelletjes op een
staak of stok, ter ere van (respectievelijk) Maria of een
andere heilige, mogelijk met een beeldje erin.14

Welvaart en toch grote schulden
Het ging goed weer met de poorters en hun nering in
Oisterwijk. Het aantal inwoners en het wolwerk waren
aanzienlijk in omvang gestegen.15 Onder de poorters was
de achternaam ‘Lombard’ (bankier, geldverstrekker) opgedoken. De vrijheid zelf en sommige instellingen hadden
nogal wat schulden, vooral vanwege de hoge brandschat-
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extra lakencijns hebben ingetrokken, is helaas onbekend.
Van de opgelopen schulden was de Vrijheid nog niet af. In
1563 vroegen de bestuurders van Oisterwijk of ze honderd
bunder van hun gemeint mochten verkopen om de schuldenlast enigszins te verminderen. Als oorzaken van de schulden
noemden ze naast de brandschattingen van Maarten van
Rossum, de hoge proceskosten met Oirschot, Moergestel
en Haaren in rechtszaken over die gemeint. Als derde motief
kwam naar voren de bijdrage van de wereldlijke overheid
aan de bouw van de nieuwe kerk omstreeks 1490.20 Alleen
vanwege die kerkschuld moet de vrijheid Oisterwijk elk jaar
meer dan 100 gulden ophoesten. Er waren nog veel meer
argumenten. De laatste oorlog met Frankrijk had meer
dan duizend gulden aan gevorderde en nooit teruggegeven
wagens geëist. De reparatie aan de nieuwe steenweg kostte
meer dan vijfhonderd gulden. En dat na al die oorlogen,
inkwartieringen, uitkeringen aan ruiters, de duurte door
voedseltekorten en verdere ellende. Kortom: een op de vijf
gezinnen moet rond 1550 van de Heilig Geesttafel leven.
Vanwege dit verhaal kreeg Oisterwijk toestemming om 60
bunder gemeint te verkopen en betaalde daarvoor een erfcijns
van 4 stuivers per bunder aan de rentmeestervan de Meierij.21

ting die aan Maarten van Rossum betaald moest worden.
Maar daar waren oplossingen voor. De Franciscanessen
van het convent van Sint Catharinenberg hadden in 1542
voor twaalfhonderd Carolusgulden aan onroerend goed
verkocht en als aalmoes een stuk grond gekregen met een
hoeve grenzend aan hun slot. Maar dat was nog lang niet
genoeg om hun aandeel in de brandschatting af te betalen.
Daarom kregen de pater en moeder-overste van het convent
tegen een eenmalige betaling toestemming om op het
geschonken terrein nog twee hoeven te zetten.16 De pacht
daarvan zou de lasten van de restschuld helpen dekken.17
Ook de ‘regering’ van de vrijheid Oisterwijk had geld nodig
voor de de rente en zo mogelijk de afbetaling daarvan. Ze
hadden een oplossing gevonden door een opzet van een
stuiver te eisen voor elk laken dat in Oisterwijk geproduceerd werd. Dat was slecht voor de concurrentiepositie
van het lokale wolwerk, die het van eenvoudige en daardoor
goedkope lakens moest hebben. Niet het Wollen Ambacht
kwam in het geweer, maar één dappere ondernemer, de wever
Block. De schuldenlast moest niet alleen op de wevers en
lakenmakers worden afgewenteld, vond hij. De schuld
was een zaak voor iedere poorter en hoorde over iedereen
omgeslagen te worden. Zijn voorstel was om bij het hof
in Den Bosch te vragen om een onpartijdige uitspraak.
Daarvoor kreeg hij de meeste wolwerkers achter zich.
Maar schout en schepenen wilden niet naar de hoofdstad
en omdat zij oproer vreesden werd Cornelis Jacobs, alias
Block, van zijn bed gelicht.18 Blootshoofds en barrevoets
als een moordenaar, werd hij gebonden en op een kar naar
de Gevangenpoort in Den Bosch gevoerd. Daar werd hij
in ‘strikte gevangenis’ gezet in een hondenhok, wat alleen
voor dieven en straatschenders gebruikelijk was. Cornelis
stond bekend als een goede en betrouwbare burger, en elke
Oisterwijker wist dat hij onschuldig was. Hij klaagde de
hoogschout aan wegens ambtsmisbruik. Maar de overheid beschuldigen werd toen als een enorme misdaad
beschouwd. De man werd in een kelder gezet en daar 18
dagen vastgehouden. Zijn vrouw raakte buiten zinnen en
bood de hoogschout veertien gulden om haar man voor
de Oisterwijkse schepenbank te krijgen. Daar kon hij dan
vergiffenis vragen. Dat voorstel weigerde Cornelis echter.
Er werd een heel groot bedrag geleend om als boete aan
de hoogschout te betalen. Met die veroordeling tot boete
kwam hij vrij. Onmiddellijk heeft hij langdurige processen
gevoerd voor de Raad van Brabant om gelijk te krijgen.19
De hoogschout moest het hele bedrag uiteindelijk terugbetalen. Compensatie voor leed was er natuurlijk niet bij.
Of en wanneer de schepenen van Oisterwijk hun onterechte

Animositeit met Haaren
Een paar jaar heeft Haaren een eigen schepenbank gehad
(1491-1495).22 Een eigen dorpsbestuur is er altijd geweest,
dat over de interne zaken en de belastingaanslagen ging.
Voor het officieel vastleggen van verkopen en pachten,
voor de schout, de dingbank (rechtbank) en de verdeling
van de belastingen binnen het Kwartier van Oisterwijk
was men op de Vrijheid aangewezen.
Het heeft nooit goed geboterd tussen Oisterwijk en het
grootste dorp in de omtrek, Haaren. Sommige rivaliteiten
blijven eeuwig bestaan, ook al is men de oorzaak al lang
vergeten. Gaat deze animositeit al terug op het verlies van de
vooraanstaande positie van Haaren met de stichting van de
ville neuve Oisterwijk in een veel kleiner gehucht? Betreft het
simpelweg het op elkaar neerkijken van boeren en burgers?
Op tweede pinksterdag 1559 hingen de hele middag en
avond een stel Haarense jongeren (5 of 6) met stokken en
stangen gewapend rond op de Plaatse van Oisterwijk. Ze
hadden ingenomen in de herberg van Jochum van Esch en
wisten niets beters te doen dan te schelden op de gezellen
van het wolambacht. Ze vielen Aart de Witte, zoon van
Matthijs, lastig toen die net zijn huis uitkwam. Een zekere
Adriaan van den Spijkere, een van de jongelui uit Haaren,
liep met de stok op zijn schouder naar hem toe en er ontstond een woordenwisseling. Aart werd bedreigd met de
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Wijwaterbakje uit de vroegere Mariakapel op de Lind,
hier getekend door Hendrik Verhees in 1788.

punt van de stok. Maar in plaats van door te steken, sloeg
Adriaan de wever tegen de grond. Die trok zijn eetmes om
zich te verweren en stak de Haarenaar. De andere gezellen
uit Haaren kwamen uit de herberg lopen en sloegen met
stokken op Aart in, maar die wist ze met zijn mes op afstand
te houden. De chirurgijn meester Adriaan Janszoon van
Baarle kon weinig meer voor Adriaan doen en de Haarenaar
overleed aan zijn verwondingen.
Van Aart de Witte kwam vast te staan dat hij een eenvoudige
(schamel) ambachtsman was, die goed voor vrouw en kinderen
zorgde en geen strafblad had. Twee jaar later besloot men tot
niet uitgelokte zelfverdediging en werd de wever van schuld
vrijgesproken (werd hem remissie verleend).23
Klop- en steekpartijen waren schering en inslag bij de kermis.
Uit de dorpen en uit de Vrijheid bezochten de mensen
elkaars kermissen en men stond zich bij de ‘ander’ meer baldadigheid toe dan in het eigen dorp. Voor de dorpsbewoners
waren de bezoekers concurrenten op de huwelijksmarkt.

opend met een kerkmis, waarvan de term ‘kermis’ is afgeleid.
Ondanks de goochelaars en kwakzalvers had het gebeuren
een kerkelijke aanleiding en de parochianen van Udenhout
en Berkel moesten ook present zijn.24 Voor de dorpelingen
uit Haaren, Helvoirt, Moergestel, Enschot en vooral uit
Tilburg was het een uitje en een huwelijksmarkt.
Hertog Jan oorkonde in 1354 dat de Vrijheid Oisterwijk voortaan naast een weekmarkt op woensdag, twee jaarmarkten
mocht houden, in het voorjaar de meimarkt (vanaf 2 mei) en
de ‘koudemarkt’ in het najaar die begon daags na Simon en
Judas (28 oktober). De jaarmarkt duurde acht dagen. Gedurende die periode kon niemand vanwege schulden aangehouden worden. Men had automatisch een vrijgeleide. Een derde
jaarmarkt viel daags na Bartholomeus (25 februari). Daarvan
is geen privilege bekend, maar waarschijnlijk is die derde
jaarmarkt na 1434 verleend. In dat jaar verordende hertog
Philips dat de rivier verbreed mocht worden om over het
water handelswaar aan te leveren.
De koudemarkt viel in de tijd waarin jonggeboren vee verkocht kon worden, een goed moment om overtollige beesten voor de winter (die veel bijvoeren vroeg) te verkopen,
meestal voor de slacht. ‘Jaarmarkt’ betekende dus niet een
markt per jaar, maar een jaarlijkse markt op vastgestelde

Van markten en thuiskomen van een koude
kermis
Het is niet onwaarschijnlijk dat de jaarmarkt op de dag van
de kerkwijding gehouden werd. De viering daarvan werd ge-
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namelijk tussen de linde en de kapel. Voor een botermijn,
een huis aan de markt vanwaar permanent boter verkocht
werd, zijn geen aanwijzingen gevonden.
Voor de jaarmarkt gold een marktplicht, maar die was beperkt. Poorters en boeren uit Oisterwijk moesten hun waren
eerst aanbieden op de Oisterwijkse jaarmarkt, alvorens naar
een andere markt als Den Bosch te gaan. Die plicht kon alleen voor de omliggende dorpen gelden, als het corpus van
Oisterwijk en de dorpsbesturen dat samen overeengekomen waren. Ook daar zijn geen gegevens over.
Toch rees in ’s-Hertogenbosch verzet tegen de vele jaarmarkten
die omwille van de octrooicijns aan alle kerkdorpen in de
Meierij werden verleend. Die een- of meerdaagse jaarmarkten
stelden niet veel voor maar roomden daar wel de omzet en
de winsten van de grote jaarmarkten af. In 1615 begon Den
Bosch een proces om de jaarmarkten op het platteland,
ook in de grotere plaatsen als Oisterwijk en Oirschot, te
verbieden. Maar Oisterwijk kon de privileges van hertog
Jan en hertogin Johanna aanvoeren om dat ver doorgevoerd
protectionisme te weerstaan. Als tevoren bleven ook handelaars uit Den Bosch met wollen stoffen, manufacturen en
ijzerwaar naar de jaarmarkten van Oisterwijk komen.

datum. Op een van die jaarmarkten zal het ook een dag
kermis geweest zijn. Mogelijk was het zelfs meer keer per
jaar kermis, blijkens de uitdrukking “het is een slecht
(klein) dorp waar ’t mer enne keer per jaar kermis is”. 25
Zo onbetekenend was Oisterwijk bij lange niet. Wat hertog
Jan met zijn octrooi gedaan had, was (behalve een cijns
voor de markt vragen) een bestaande situatie nogmaals
vastleggen en uitbreiden. Nieuw was mogelijk de tweede
jaarmarkt, maar in ieder geval de uitbreiding van de
jaarmarkt naar 8 dagen elk.26 Twee dagen voor en na die
dagen plus de vier dagen van de jaarmarkt zelf was een tijd
van vrijgeleide. Niemand van buiten of binnen de vrijheid
kon op die tien tot twaalf dagen gemaand of gedwongen
worden om een schuld bij de hertog of bij iemand anders te
betalen. Even werd er op een andere manier geld verdiend.
Op de jaarmarkt betaalde men bij binnenkomst een bedrag
van enkel duiten voor elk paard, voor elk rund, geit of
schaap dat men te koop wilde aanbieden.27 Marktdagen en
marktweken betekenden ook voor de herbergiers gouden
tijden, zodat er veel herbergen aan de Plaats (de Lind) lagen,
waar de markt gehouden werd. De waard van een van de
weinige herbergen bij de kerk moest het vooral van de zonen heiligendagen hebben. De huidige burgemeester Verwielstraat heette in die tijd de Koestraat. Daarmee zal niet de
weg naar de gemene gronden of de graasweien bedoeld zijn.
Het is als zijstraat van de Lind bijna zeker de plaats geweest,
waar de koeien te koop stonden.28 Er was ook weiland als
achterland wanneer er bij een grote markt veel aanvoer was.
Van marktplicht voor de omliggende dorpen is niets
gebleken. Alleen handel in boter (en vervoer ervan) buiten
de weekmarkt was binnen de Vrijheid verboden. Boter was
het meest gangbare artikel op de weekmarkt. Dat aanbod
was groter dan dat van eieren. De boter werd ook meestal
niet door de boer of boerin op de markt gebracht maar
door opkopers die daarvoor het platteland waren afgereisd.
De verkoop vond op een vaste plaats op de markt plaats,

Geschat aantal inwoners

Oisterwijk
Haaren
Udenhout
Berkel-EnschotHeukelom
Tilburg

1437

1480

1496

1526

1736

1350
590
480
720

1370
585
515
700

1450
560
510
675

2600
660
575
825

1438
890
1050
880

2500

2400

2200

2250

5500

In stedelijk gebieden rekenen we met 5, elders met 4.5 personen per haardstede.
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Gedisciplineerde en
ongedisciplineerde vrouwen
Van nonnen en begijntjes

In 1631 liep zuster Margaretha van der Sterren
weg uit het Oisterwijkse klooster van Catharinenberg. Ze vluchtte naar haar familie in het
ommuurde stadje Eindhoven. Margaretha ging
niet terug omdat ze het kloosterleven beu was.
Er was een zus overleden, en ze kreeg geen toestemming om bij de uitvaart te zijn.
Maria was de kleindochter van Dirck van der
Sterren, die jarenlang presidentschepen van
Eindhoven was en waard van de herberg ‘In de
Sterre’ in de Rechtestraat. Hendrik van der Sterren, haar vader, was op dat moment schepen van
Eindhoven en haar moeder, Ida van Esch, was de
dochter van de presidentschepen van Oirschot.
Ook waren zowel een oom aan vaders- als aan
Catharinenberg

moederszijde schepen van Oirschot.1

1450

			

1720

Het nieuwe Catharinenberg rond 1960.

Maria had de plechtige, eeuwige geloften afgelegd bij de
zusters Tertiarissen, zusters van de Derde Orde van Sint
Franciscus, ook wel Derde-ordelingen genoemd. Zoals in
een lekenorde gebruikelijk was, bleef ze haar eigen doopen familienaam dragen. Eén van die geloften die ze had
afgelegd, was die van gehoorzaamheid aan haar overste
en aan de Regel van de orde. Die regel schreef voor dat een
non voor eeuwig (ook als overledene) binnen de kloostermuren (clausuur) moest blijven en wel in het claustrum dat
moeder-overste haar had aangewezen. Voor Maria was dat
de Catharinenberg in Oisterwijk.2
Haar onderduiken was zó tegen de regels in, dat de voor
de protestantse machthebbers ondergedoken Bossche bisschop Ophovius zich ermee bemoeide. Hij sommeerde de
familie per brief haar onmiddellijk terug naar Oisterwijk
te brengen. De ouders gaven niet meteen gehoor aan een
verdreven bisschop. De eminentie schreef daarop abt
Johannes Chrisostomus van de Norbertijner abdij St. Michael
in Antwerpen vanwege het gebeuren.3 Deze gemijterde
publicist was ook een Van der Sterren, een oom van de
rebelse religieuze. Waarschijnlijk heeft zijn bemoeienis
ervoor gezorgd dat Margaretha terugkeerde naar Catharinenberg, maar wel zonder enige straf van overste of bisschop.
Ophovius’ vergeving en een gebed als penitentie waren blijkbaar voldoende.

van de St.Geertruiabdij in Leuven, een meer dan gebruikelijke invloed heeft gehad op de stichting van het gebouw.5
Maar het ontstaan van de communiteit was een Oisterwijks
initiatief.
De orde van de Tertiarissen is van oorsprong een vereniging van leken (vandaar derde orde, naast mannelijke en
vrouwelijke kloosterlingen). In principe stond elk klooster onder toezicht van een franciscaan. Omdat de kerk
streng optrad tegen dergelijke ongebonden, halfreligieuze
vrouwen, werd de lekentak in 1451 omgezet in een vrouwelijke franciscaanse kloosterorde. Ze waren vanaf toen
geen leken meer maar legden eeuwige geloften af. Net als
de mannelijke tak werden ze ingelijfd bij de tweede orde,
maar de naam Tertiarissen bleef.
De zusters van Sint Catharinenberg kwamen uit oude
voorname families in de Meierij. Een van de nonnen was
de tante van Petrus Canisius s.j.6 Naast de kloosterzusters
waren er in Oisterwijk ook nog ongehuwde vrouwen die
zelfstandig een vroom en ascetisch leven leidden alsof
ze nonnen waren. Ze woonden verspreid in de Vrijheid,
maar hadden wel onderling contact. Deze Oisterwijkse
Kring (later begijnen genoemd) trok juist vrouwen aan uit
Oisterwijkse poortersgezinnen en later werd ook geworven
uit arme zusters. Alleen al vanwege het standsverschil en
omdat de voorlopers van het begijnhof pas een halve eeuw
later gingen samenwonen, is het niet waarschijnlijk dat de
Oisterwijkse Kring van ongebonden religieuze vrouwen
een afsplitsing was van de Tertiarissen.7

Catharinenberg
Al vóór 1451 was er sprake van een klooster van de Tertiarissen in Oisterwijk, genaamd Catharinenberg.4
Klooster en kloosterterrein liggen zo dicht bij de kerk dat
de pastoor, Jan van Raetshoven, een augustijner kanunnik
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Petruskerk, waar ze elkaar tot steun waren en geen invloed
van buiten dulden. 8 Mogelijk is hun verband ontstaan als
vrouwelijke en radicale tegenhanger van de meer wereldse
O.L. Vrouwebroederschap in Oisterwijk, die voornamelijk
een mannenaangelegenheid was. Het leven en denken
van deze vrouwen was, ook omdat het zo ongeregeld was
– letterlijk zonder regel of institutie – nog op en top middeleeuws.			
Mocht in Den Bosch het humanisme door de scholen en
drukkerijen voet aan de grond hebben gekregen, in Oisterwijk was daar geen sprake van. De Vrijheid was weliswaar
economisch en politiek sterk maar in cultureel opzicht nog
een dorp.
Juist in die ongebonden sfeer van eigenwijsheid, van de
geestdrift niet om een nieuwe tijd maar enthousiast om de
eigen inspiratie, ontwikkelde zich de kleine ‘Oisterwijkse
Kring’. De vrouwengroep liet een diepgang en gedrevenheid
in religieus opzicht zien, die in latere tijden nooit meer
bereikt zou worden. Een van de centrale figuren was Maria
Lenaart Beijens, genaamd Maria van Hout. Haar moeder
was Peterke van den Hout. Ze kwam dus niet uit Udenhout.
Ze kwam dus niet uit Udenhout. Zij kreeg visioenen en ze ervaarde contact met Christus en Maria zoals eeuwen eerder
de Brabantse mystica Hadewijch had. Dergelijke rechtstreekse en zeer persoonlijke religieuze gewaarwordingen
hebben weinig kans in een streng gereglementeerde kloostersetting. Mystiek stierf niet uit met de middeleeuwen,
maar als bindmiddel van een communiteit kwam het in later
eeuwen niet meer voor. Ook de behoefte om mystiek leven
uit te dragen naar anderen vindt hier een laatste opbloei.
De anonieme schrijfster van Die Grote Evangelische Peerle
hoort tot deze Oisterwijkse kring van vrome vrouwen. 9
Contemplatie en inkeer (als tegenwicht tegen het materialisme en de wreedheid die de 16de eeuw kenmerkten) waren
verschijnselen die meer voorkwamen. In deze tijd zien we
ook mannen die zich terugtrekken door als een soort kluizenaars te gaan leven, maar dat wel gezamenlijk doen om elkaar
tot steun te zijn.
Door de publicaties van de Oisterwijkse maagdenkring (de
boekdrukkunst was net uitgevonden) kregen de Kartuizers
van Keulen contact met de Oisterwijkse vrome vrouwen.
Uitwisseling leidde tot wat vanaf toen een OisterwijksKeulse Kring mag heten, met spontaneïteit als Oisterwijkse invloed en de diepzinnigheid van de Rijnlandse
mystiek als verworvenheid. Maria van Hout, Yda de
Greve, de arme Anna van Oorschot en andere spirituele
Oisterwijkse maagden (we kennen ook nog namen als Eva,
Helwig en Reinalda) werden niet alleen voor elkaar maar

Leefregel van de Oisterwijkse begijnen.

‘De Oisterwijkse kring’ en Maria van Hout
Buiten het klooster leefden in Oisterwijk aldus rond 1500
enkele vrouwen die zonder non te zijn een religieus leven
wilden leiden. Aanvankelijk woonden ze niet eens samen
of in elkaars omgeving. Alles wijst erop dat ze in Oisterwijk
of in de omliggende dorpen geboren zijn en dat ze niet onbemiddeld waren. Men moest namelijk wat geld hebben om
binnen de Vrijheid toegelaten te worden en om als vrouw
een zelfstandig leven te leiden waarin zeker zoveel tijd in
gebed, overdenking en schrijven ging zitten als in handenarbeid. Ze gingen in elkaars nabijheid wonen dicht bij de
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Een begijnenconvent

Petrus Canisius, 1521-1597, uit Nijmegen,
vertrouwensman van de Oisterwijkse
begijnen.

Met die ‘statuten’ werd de losse
Oisterwijkse Kring een begijnenconvent en moesten de vrouwen
bij elkaar in een of meer huizen
gaan wonen. Door het reglement
werden ook de middeleeuwse
en Keulse invloeden vervangen
door de geest van de ContraReformatie. Met de omzetting
van kring in convent zorgde
Van Esch voor kerkrechtelijke
en burgerrechterlijke erkenning
en hij deed dat op het laatste moment. De kerkelijke autoriteiten
die toestemming moesten verlenen,
gaven in deze tijden van aanstormende ketterijen bijna geen ruimte
meer voor begijnen. Hun spiritualiteit
en mystiek waren onorthodox en begijnen werden daarom bijzonder argwanend
bekeken. Meisjes die zich bij de begijntjes
aansloten, aangetrokken door de goede roep die de
vrome vrouwen hadden, hoefden niet (meer) zo bemiddeld te
zijn dat ze een eigen woning (soms met dienstbode) hadden.
Daarom kocht Nicolaas van Esch (1507-1579) voor hen een
groot pand bij de kerk, en noemde dat het Maagdenhuis. Met
de andere huisjes erbij werd het begin van de straat richting
de Karrikhovense molen een klein begijnenhof. Het begijn-

ook voor de kartuizers tot
geestelijke leidsvrouwen.
Mogelijk onder Keulse
invloed en ook door nieuwe
aanwas bij de ‘joffrouwen’
maar zeker door de ContraReformatorische10 tijdgeest
kwam de behoefte aan een
regel op. Dat reglement, een
milde vorm van kloosterlijke
regels, schreef de kanunnik
Nicolaas van Esch voor de Kring
in 1539. Deze jonge priester, uit
Oisterwijk afkomstig, was rijk en had
verschillende geestelijke ambten die
hem een flink inkomen verschaften. Hij
functioneerde op dat moment als rector van
het grote begijnhof in Diest. Esschius had al eerder
op andere plaatsen het begijnenwezen hervormd. Hij onderhield verder goede contacten met de Jezuïetenorde. Zo
was hij de leermeester van Petrus Canisius s.j. die persoonlijk weer contact onderhield met Maria van Hout uit de
Oisterwijkse Kring.

Schilderij van Nicolaas van
Esch, 1507-1578, in het begijnhof te Diest.

Het Oisterwijkse maagdenhuis zou er net zo uit gezien
kunnen hebben als deze huisjes in Diksmuide.
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Vignet van de zusters te
Duffel, voortgekomen uit het
Oisterwijkse begijnhof.
Het klooster Betlehem te
Duffel.

de poorters verjaagd voordat ze in de kerk konden komen.
De in het grijs geklede begijnen die geen eigen kapel hadden, bleven ook gespaard. Omdat de kleine gemeenschap
geen bedehuis had, geen clausuur kende en ook geen aparte
parochie vormde (zoals in Den Bosch, Diest of Leuven),
ontliepen ze het verbod op kloosterorden dat de StatenGeneraal later uitvaardigde voor de Republiek. Ze waren
voor de protestantse hervormers onzichtbaar geworden.
In 1609 telde het Maagdenhuis nog elf zusters onder
een ‘moeder’’, begijnen die geen eeuwige, maar tijdelijke
geloften hadden afgelegd van kuisheid, gehoorzaamheid,
en armoede. Ook gold voor hen niet de verplichte, van de
wereld afgesloten ommuring. Door de kleinschaligheid
en de opvallende positie kon dit speciale begijnenhuis, dat
zich bezighield met zielzorg, onderwijs en handwerk (spinnen, weven, naaien, kaarden) de roerige en economisch
slechte tijden uitzitten. Vanaf 1650 werden er zusters uit
het Oisterwijkse maagdenhuis, genaamd ‘Betleëm’ (nu
Bethlehem), naar Duffel bij Mechelen gestuurd omdat er
teveel (minstens 14) religieuzen samenwoonden en dat zou
opvallen. In 1725 viel de bescherming door de regenten van
de Vrijheid Oisterwijk weg en werden de laatste maagden
onder protestantse druk bedreigd en uit hun huis gezet. Ook
zij gingen naar Duffel (waar het Convent van Bethlehem nu
nog bestaat) of ze keerden terug naar hun familie. Daarmee
kwam een einde aan twee eeuwen, waarin geïnspireerde
vrouwen zich slim teweer stelden tegen superieur doende
mannelijke Mariavereerders, tegen argwanende kerkelijke
instanties, tegen de broodnijd van het wolambacht en de
intolerante plakkaten van de protestantse overheersers.

hof naast Catharinenberg tegenover de schoolmeesterswoning. De officiële naam luidde ‘Het huis van Betleëm’ en
het telde 10 tot 12 begijnen. De huidige Begijnhofstraat is
naar dit hof genoemd. 		
Hoewel het godsdienstig leven in Oisterwijk bloeide, was
de kerk elders in verval en met de opkomst van Luther en
vervolgens de calvinisten kon ook deze oorspronkelijk losse
groep religieus georiënteerde vrouwen niet langer aan hervormingen naar de tijdgeest ontkomen. Een eerste stap was
de institutionalisering als begijnengroep. Een tweede was
het contrareformatorische karakter. De vitaliteit van vroomheid zocht naar een andere manier van zelfheiliging, een
manier die meer naar de wens was van de kerkelijke overheid.
De vrouwen stapten van overweging en gebed over naar het
actieve leven. Zij gingen werken in de zorg (verpleging en
onderwijs) en wilden daarin een voorbeeld voor anderen zijn.
In 1543 droeg Van Esch aan de drie eerste begijnen (Marijken
Lenaart Beyens alias Mariken van Hout, Willemken Leurs
en Yken die Greve) dit huis over om er voor zeven deugdelijke, eerlijke en vredelijke maagden een religieuze stichting
van te maken. Toen de veldtochten van Maarten van Rossum
achter de rug waren, woonden er nog steeds maagden. De
onafhankelijke vrouwen van het eerste uur waren echter
naar Keulen of elders uitgeweken of overleden.

Naar Duffel
1566 is het jaar van de Beeldenstorm. Eind augustus bereikte
een groep aanhangers van de hervorming de Meierij en
hield in Oisterwijk rond de kerk huis. Daarbij had vooral
Catharinenberg te lijden. Ze werden door de schepenen en
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Ze deden dat niet als echte begijnen, niet als echte kloosterzusters, maar als eigengereide religieuzen op een manier die
buiten Oisterwijk niet gevonden is.

Kwezelaars en kwezels
In de retorsietijd 12 en onder Staats-Brabant namen kwezelaars ( ) en kwezels ( ) het katholiek godsdienstonderricht
op zich. In het geheim onderwezen ze in particuliere huizen
de Oisterwijkse jeugd. Als leidraad diende de Mechelse
katechismus. Bovendien leidden ze gebedsoefeningen
wanneer de priester gevlucht was. Kwezel kon de vroegere
koster zijn of de schoolmeester die nog fungeerde in de
‘paapse bijscholen’. De meester was zo een geduchte concurrent voor de gesubsidieerde protestante school van de
overheid. Voor de meisjes zullen vrijwel zeker de begijntjes
hetzelfde apostolaatswerk uitgeoefend hebben.

Einde en herleving van het Catharinenklooster

Eerste blad van Het Leven van de H. Catharina, boekblok, na 1478,
afkomstig uit het klooster Catharinenberg te Oisterwijk.

Bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1566) was het
moeilijk te herkennen begijnhof gespaard gebleven voor de

Maria met kind, geflankeerd met links de H. Catharina met het rad en
rechts de H. Barbara met de toren, boven de hoofdpoort van de abdij
van Tongerlo.

Laatste restant van het middeleeuwse klooster Catharinenberg,
intussen vervangen door een nieuwe muur als afscheiding van de
kloosterbegraafplaats.
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gedisciplineerde en ongedisciplineerde vrouwen

Kelk, afkomstig uit het klooster Catharinenberg, in 1775 geschonken door
Anna Cornelia van Esch (1718-1775) aan de Petruskerk, zoals onderop
ingegraveerd staat: DA A.C. van Esch D.D. eccl.Cath. in Oosterw. 7 mart
1775. Haar oud-oom heer Walterus van Esch was de laatste rector van het
oude Catharinenberg.

lang de zusters die voor 1648 geprofest waren nog leefden.
Daar hoorde onder andere Margaretha van der Sterren bij.
Jaarlijks moest er een opgave komen van de nog aanwezige
nonnen. Toen ook de laatste twee zusters die vóór 1648 intraden, overleden waren, verlieten de overigen (de novicen)
Staats-Brabant. Ze gingen naar het Spaans-Habsburgse
Zuid-Nederland, naar Baarle Hertog. Toen daar later de
antiklerikale maatregelen van Jozef ii van Oostenrijk van
kracht werden, was dat het einde.

beeldenstormers, maar had het klooster Catharinenberg
zwaar te lijden. Dat scenario zou zich de komende tachtig
jaar nog verschillende malen herhalen.			
Zo werd Catharinenberg in 1574 geplunderd en in brand
gestoken door de geuzen. Die namen ook al het vee van het
klooster mee en drie jonge nonnen als gijzelaars (of erger).
Later konden die vluchten of zijn ze vrijgelaten. Na deze
verwoesting trokken de overgebleven 27 zusters naar Den
Bosch waar ze een eigen refugiehuis hadden. In dit miniklooster, eerder aangekocht als vluchthuis in oorlogstijd,
bleven ze tot ongeveer 1609. Het deed tijdelijk dienst in de
tijd van de Gelderse oorlogen, maar werd een definitief
onderkomen gedurende 35 jaar van de Tachtigjarige Oorlog.
In 1617, tijdens het Twaalfjarig Bestand, startte de herbouw
van het Catharinenklooster als vrouwenklooster. Na de
Vrede van Munster werd het voortbestaan even geduld zo-
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De orde van de Tertiarissen verliep en
verdween.
In 1844 vestigden de Franciscanessen van Oirschot zich in
Catharinendal. Een echte ‘tweede’ orde verving de Derde
Orde. Deze zusters penitenten-recollectinnen13 gaven vanuit
dit klooster onderwijs in Oisterwijk tot 1986. Het toeval
wil dat ook deze zusters net als vroeger de begijntjes van
Oisterwijk vanwege hun oorspronkelijke kleding ‘grijze
zusters’ werden genoemd.
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Meer dan tachtig jaar
onrecht en troosteloosheid
Van de wolf en de beer gebeten en van de ratten beknaagd

Balk, afkomstig uit een huis op de hoek van
de Lind en de Gemullehoekenweg, nu in
restaurant Het Genieten. In het Latijn staat
er: Vijandelijke woede slingerde helaas het
vuur in dit dak; achtentwintig jaar(= 1601)
gelukkig weer opgetimmerd.

Op school heette het de Tachtigjarige Oorlog, tegenwoordig spreken de wetenschappers liever
van de Opstand, want er is buiten Brabant niet voortdurend gevochten. Holland was al binnen
twintig jaar na 1568 (wanneer de Opstand begint) definitief van zijn vijand verlost. Ook die
vijand, de Zuidelijke Nederlanden, hoefde afgezien van enkele invallen, na 1600 niemand meer
op zijn grondgebied te dulden. Maar voor het huidige Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en
het Gelders gebied in het huidige Limburg heeft de oorlog wel degelijk de volle tachtig jaar
geduurd. Voortdurend waren daar twee, zelfs drie partijen aanwezig.

1567

1690

Ook wanneer de strijd voor even
werd gestaakt, bleef de dreiging
en vooral bleven er plunderende
troepen rondwaren. Nog meer dan
andere woonplaatsen was het moeilijk verdedigbare Oisterwijk, met zijn
opgebouwde welvaart het mikpunt
van de krijgsheren.

De hertog van Alva, voluit Don Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), een Spaanse generaal
en de latere landvoogd der Nederlanden.

heidsregime in ’s-Hertogenbosch
na enige tijd gedwongen tot de
aftocht.3 Den Bosch kreeg van Alva
een Duits en vervolgens inlegering
van een Spaans garnizoen van acht
vendels. Ze werden slecht betaald en
ze veroorzaakten veel overlast. Om
plundering van de bevolking en haar
stad tegen te gaan, moest de stad
maar ook de Meierij flink betalen.
In 1572 viel Oranje vanuit Duitsland
de Meierij binnen. Zijn veldtocht
mislukte, maar brandschatting en
plundering gaven de prins een slechte
naam. Zijn onderbetaald legertje zag
de Brabantse boeren en de burgers blijkbaar als vijanden.
Die gedachte leefde zeker bij de water- en bosgeuzen. Dat
waren mislukkelingen en misdadigers die in deze roerige
tijden kans zagen om hun asociale inslag een legitieme basis
te geven (‘in naam van Oranje’). Na de inname van Den
Briel werden 19 priesters uit Gorkum gemarteld en gedood,
onder wie de oude prior Johannes van Oisterwijk.
De liquidatie van 13 priesters in het stadje Roermond dat
zich fel verweerd had tegen de inname door de troepen van
de prins (juli 1572), was een soortgelijke gebeurtenis. Of de
brute moord op de pastoor van Haaren in april van dat jaar
echt het werk van geuzen was, valt te betwijfelen. 4
Toen Alva eind 1573 via Den Bosch en Oisterwijk weer naar
Spanje vertrok, werd hij bij zijn doortocht door de Vrijheid
door de Oisterwijkers feestelijk onthaald. Behalve angst
was daar weinig reden voor want tevoren had hij bovenop
de gebruikelijke belastingen nog de honderdste penning
(1% btw) en een enorme oorlogscontributie vastgesteld
voor de vrijheden en het platteland.
Vanaf 1567 hebben telkens weer een aantal vendels van de
koninklijke troepen in Oisterwijk ‘gelogeerd’.5 Achtereenvolgens moest Oisterwijk de inkwartiering voor enige tijd
van Italianen, Albanezen en Spanjaarden dulden. Dat herhaalde zich met minstens drie legertrossen in 1570-1571.

Opstand en daarna oorlog
Oisterwijk en het hele Kwartier
hadden aanvankelijk weinig te
maken met ketterverbrandingen,
vervolging en godsdiensttwisten
of met de onvrede van de adel. De
beeldenstorm die in 1566 vanuit
Zuid-Vlaanderen binnen de kortste
keren Antwerpen, ‘s-Hertogenbosch
en noordelijker steden bereikte,
was aan Oisterwijk voorbij gegaan.
Wel kwamen daags na het neerhalen van de beelden in
Den Bosch een aantal kwaadwillenden van de protestpartij
uit die stad met ladders, en gekleed in harnas met stormhoeden. De bedoeling was om in de kerk beelden kapot te
slaan en afbeeldingen te schenden, zoals ze later in Eindhoven deden. Maar het corpus (bestuur) van de Vrijheid
Oisterwijk en de burgers hebben zich zo dreigend opgesteld
dat ze onverrichterzake weer vertrokken zijn.1		
Het feitelijke begin van de oorlog was de komst van generaal-hertog Alva in 1567. Aanvankelijk en in diepste wezen
was het geen burgeroorlog, al zijn geestdrijvers aan beide
kanten erin geslaagd dat ervan te maken. De wreedheid
van de landvoogd Alva en van zijn gestoorde zoon Don
Frederique tegenover alle Nederlanders riep weerzin, weerstand en angst op, ongeacht de religie die men aanhing. De
abt van Sint Geertrui was een goed katholiek en tegelijk
een overtuigd Oranjeaanhanger. Tegen de zin van de prins
van Oranje maakten de fanatieke geuzen er als eersten een
godsdienstoorlog van, al speelden daarbij herinneringen
aan de afschuwelijke ketterverbrandingen nauwelijks een
rol. Het waren tijden van pure wreedheid en sadisme.

Inkwartieringen
Nog voor Alva in deze koude streken aankwam, legerde
in februari 1567 de graaf van Megen zich met tien vendels
huurlingen in Oisterwijk en Vught.2 Onder deze druk en
door interne tegenstand was het calvinistische minder-
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Moordpartij
Het ergst maakte het de hertog van Holsteijn. Zijn duizenden ruiters hadden in oktober 1572 200 wagens bij zich om
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De terechtstelling van de 19 katholieke geestelijken in
de turfschuur van Den Briel (Cesare Fracassini, 1867).
Dit schilderij, werd door de Nederlandse bisschoppen
aangeboden aan Pius ix ter gelegenheid van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorkum in 1867.

Gipsen devotiebeeld van Joannes van
Oisterwijk van de firma Linsen in Venlo.

Houten beeld van Joannes van
Oisterwijk in de Petruskerk,
vervaardigd door Hendrik van
der Geld.

Nadat een geuzenvloot op 1 april 1572
Den Briel had ingenomen, overvielen hun
manschappen eind juni het stadje Gorkum.
Ondanks de geloofsvrijheid die Willem van
Oranje beloofd had, namen ze zeventien
priesteres, wereldheren en ordengeestelijken, en twee lekenbroeders gevangen.
Ze werden mishandeld en meegenomen
naar Den Briel. Wie zijn rooms geloof
niet wilde afzweren werd daar gefolterd.
Op 9 juli 1572 werden de negentien
opgehangen in een kloosterschuur. Na
hun dood werden hun lichamen verminkt.
Onder de martelaren waren Lenaart van
Veghel, de pastoor van Gorkum (45 jaar)
en Johannes Lenartz uit Oisterwijk
afkomstig (68 jaar), Augustijner kanunnik
en de herder van het vrouwenklooster in
het begijnhof.
Eerst ruim een eeuw later werden deze
martelaren zalig verklaard en drie eeuwen
later heilig verklaard.

Joannes van Oisterwijk, een van de
martelaren van Gorkum.

Overval op een dorp naar een schilderij van Sebastiaan Vranxks
(1573-1647).

kunnen binnenvallen. Met klokgelui om weerbare mannen
op te roepen en hulp van de omwonende boeren hoopte
men de opstandelingen minstens te denken te geven. 8
Maar de omwatering hielp niet tegen de geuzen van het
garnizoen van Geertruidenberg die plundertochten tot
ver in Brabant ondernamen. In 1574 overviel een klein
leger van ruiters en voetvolk Oisterwijk, nadat de Vrijheid niet gereageerd had op eisen tot betaling met geld en
vette ossen.9 Door de plunderingen was er gebrek voor de
eigen bevolking en men wenste niet op de afpersing in te
gaan. Oisterwijk vertrouwde ten onrechte op zijn wallen
en grachten. Op donderdag na Sint-Agatha-avond (op 4
februari 1574) kwamen twee- tot driehonderd geuzen uit
Geertruidenberg naar hier. Ze hadden in Tilburg geslapen
en vonden ’s morgens de draaibomen onbemand. Het was
donderdag en de meeste weerbare mannen waren naar de
markt in Den Bosch. Dat gunstige moment moet een verraden zaak geweest zijn.
De branddreiging en moordpartij werden uitgevoerd en
daarbij vonden waarschijnlijk 15 inwoners de dood. Onder
hen een burgemeester (belastinggaarder), een kind en een
priester. Van de laatste sneden zij oren, neus en kruin af.
De soldaten reden te paard de huizen binnen, terwijl ze
riepen: “gelt, gelt, terstont, wij willent hebben of wij sullen
u doorschieten.” Veel burgers reikten zelf hun kostbaarheden en lakense stoffen aan. Van die stoffen namen ze
de beste, vooral die al geverfd waren, en de rest lieten ze

de hele Vrijheid leeg te roven: niet alleen haver, maar ook
gerst, rogge en boekweit. Men stal alle linnen, wol en alsof
het niet genoeg was ook kleren, meubels, potten en ketels.
Maar vooreerst bleven de ruiters om de bederfelijke waren
op te eten, en hun aantal overtrof het aantal poorters van
Oisterwijk verre. En dat was niet eens de vijand, dat waren
de ‘eigen’ zuidelijke troepen. Op Allerheiligen hadden de
Oisterwijkers er genoeg van en hebben de inwoners verzet
geboden waarbij enkele ruiters geslagen zijn. Voor het
eerst in de Meierij zijn daarbij de boeren van de omliggende dorpen toen te hulp geschoten.6 Kort daarop vertrok de
ruiterij naar Duitsland.				
Dat was en nieuwe ervaring, men was niet helemaal weerloos. Meteen werd er in 1573 aan de noordzijde van de vrijheid een gracht gegraven, met aan de uiterste kerkzijde en
achter de linde een verbinding met de Leij. Het uitgegraven
zand werd opgeworpen als een wal, en met ijzer versterkte
draaibomen zetten de toegangswegen af.7 De Leij met zijn
drassige vallei maakte de zuidzijde van Oisterwijk moeilijk
toegankelijk. Die afsluitingen rondom zouden geen leger
tegenhouden en nooit afdoende zijn voor een beleg maar
kleine geuzenbenden zouden de vrijheid niet ongemerkt
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liggen in de huizen die ze daarop in brand staken. Wel 130
huizen werden in de as gelegd.10 Vervolgens gingen ze naar
het klooster, waar ze alle sloten openbraken, de nonnen
stripten om te zien of ze geen geld onder hun kleren en
sluiers verborgen, waarna ze de vrouwen halfgekleed de
sneeuw in joegen. Een oude, halfblinde non werd in het
water gesmeten en bij hun aftocht staken ze het klooster
in brand.11 Al het aanwezige linnen, de wol en veel vlas
alsmede dertig bedden gingen verloren, want de rovers
hadden geen wagens bij zich. Van het klooster bleef alleen het poortgebouwtje overeind staan.12 Verder namen
de plunderaars ‘veel schone beesten’ mee en drie jonge
nonnen die later of gevlucht of vrijgelaten zijn. In totaal
werden 16 burgers als gijzelaars meegevoerd waaronder
twee priesters. Die zouden vrijkomen wanneer de vrijheid
Oisterwijk ‘rantsoen’ (voedsel) naar Geertruidenberg zou
brengen, of anders zouden ze opgehangen worden. De
twee priesters zijn in ieder geval vermoord. De 70-jarige
heer Rochus werd opgehangen in het bijzijn van de andere
Oisterwijkse gijzelaars, die allen ook een strop om de nek
hadden. Behalve het losgeld werden - volgens de gewoonte
van die tijd - ook de kosten van het ‘logies’ opgeëist. De
andere priester, heer Anthony, is doodgeschoten nadat hij
eerst gemarteld was.13 De ‘quaetdaders’ sneden zijn kruin
af en smeten hem de kou in. Zijn kleren waren dusdanig
bebloed en bevroren dat men hem in die plunje heeft moeten begraven.14 Een balk uit een van de verbrande huizen
vermeldt in een inschrift dat deze balk bij herbouw in 1601
opnieuw gebruikt is.15			

Plundering van een dorp in oorlogstijd, schilderij van Pieter Molijn
(1595-1661).

In enkele gevallen moesten dorpelingen zelfs hun eigen
wapens afstaan, omdat ze niet vertrouwd werden, zodat ze
helemaal weerloos waren. Ook de koninklijke legers kenden
weinig discipline. De manschappen voelden zich onderbetaald, vormden bendes en beroofden en brandschatten de
dorpen eveneens. Gedurende bepaalde periodes deserteerden hele door de Spanjaarden gehuurde legertrossen en die
rebellen vormden in Brabant een derde vijand.17
Het jaar 1577 leek vrede te brengen in de Nederlanden en de
garnizoenen van de Spaanse overheid trokken weg uit
Brabant. Dat gaf soldaten uit Holland de gelegenheid om van
het ene naar het andere dorp te trekken en eten te eisen en
geld (met de dreiging van afstoken: dat is brandschatting).
Juist omdat Oisterwijk met zijn omwatering en garnizoenen
verzet geboden had, kreeg het hogere eisen te verduren.
In de jaren daarna cirkelden in de Langstraat en het Kwartier
van Oisterwijk de Staatse legers onder bevelhebber graaf
Hohenlohe en de legertrossen van Parma om elkaar heen.18
Elke partij hoopte in ’s-Hertogenbosch als garnizoen toegelaten te worden, maar Den Bosch wilde niet door vreemde
troepen verdedigd worden. Toen beide legers weer naar
eigen contreien terugtrokken, bleef voor de koning het regiment van kolonel Houltepen in de Meierij achter. Een van
zijn vendels legerde hij natuurlijk in Oisterwijk.
Dat was reden genoeg voor de Staatse bezetting van Breda
om langs te komen (eind 1579) en de Vrijheid weer leeg te
roven. De geuzen versloegen de paar honderd man van

Geen oplossing
Als reactie op de overval legerde de landvoogd 200 Spaanse
ruiters en 400 Walen in Oisterwijk, die een schrikbewind
uitoefenden over de Meierij. Dat leverde geen beveiliging op
maar betekende nog meer uitbuiting in de leeggeplunderde en
grotendeels afgebrande vrijheid. Van den Hoevel schat de kosten van de inlegering voor Oisterwijk op ruim 14000 gulden,
alleen al in 1574.16 In de volgende jaren waren er weer andere
omvangrijke krijgsbenden namens Zijne Majesteit, de koning
van Spanje en hertog van Brabant, in het dorp gelogeerd.
Bij een soortgelijke overval door de Staatse troepen ging
er tevergeefs een verzoek naar Den Bosch om hulp. De
gouverneur vond dat hij alleen opdracht had om de stad te
beschermen en niet het platteland. Dorpen, heerlijkheden
en vrijheden moesten wel meebetalen aan de bescherming
van Den Bosch, zij betaalden daarvoor contributie. Ze droegen onder dwang extra bij aan de betaling van de Spaanse
huurlingenlegers, maar ze kregen er niets voor terug.
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het vendel, namen een vaandrig gevangen, pikten zijn
regimentsvaandel mee en ontvoerden ook enkele burgers
om weer losgeld te kunnen eisen. Bovenop de kosten voor
de nutteloze inkwartiering betaalde Oisterwijk steeds het
‘rantsoen’ (losgeld) voor zijn poorters.
Onmiddellijk kwam Houltepen met al zijn regimenten
naar Oisterwijk en daar hield het grote leger acht weken
verblijf. In die tijd liet hij de omwalling versterken met
hekken totdat er in de verre omgeving geen boom meer te
vinden was.19 Daarop liet hij de Vrijheid, nog steeds een
ruïne van bouwvallen en afgebrande huizen, achter en
vertrok naar Eindhoven.

Een verlate beeldenstorm
Zodra Houltepen Oisterwijk in de steek liet, kwam er een
Staats leger van 7000 man onder De la Guarde naar de
Vrijheid. In en om Tilburg had hij stevig gevochten tegen
Spaans krijgsvolk. Het kasteel op de Hasselt (het stenen
huis) werd verwoest. De bevolking van Oisterwijk vluchtte
op 9 juni de hei op en verstopt zich in de bossen van Wippenhout, Balsvoort en De Logt bij de OIrschotse Dijk. Het
geuzenleger trok de nagenoeg verlaten vrijheid Oisterwijk
binnen en hield daar huis (1581). Er was niet veel meer te
halen, zodat ook de omliggende dorpen het nu moesten
ontgelden. De soldateska had wagens meegebracht om
de buit van het plunderen mee te nemen. In Oisterwijk
zelf was de kerk doelwit. Pas nu vond in Oisterwijk een
beeldenstorm plaats in de kerk en de kapel. Niet alleen
moesten beelden, altaren, altaarstukken en schilderijen
het ontgelden, maar elk stoel of kast werd kapot geslagen
en van het orgel bleef niets bruikbaars over. De buit aan
ornamenten, juwelen, kandelaars en offerblokken werd
meegenomen naar Turnhout. Pastoor Eijnthouts vertrok
veiligheidshalve naar Den Bosch, naar het refugiehuis
(vluchtverblijf) van zijn abdij aan de Zuidwal.20 		

Legeraanvoerder Philips van Hohenlohe zu Langenberg (1550-1606).

het hele Kwartier het maar opbrengen. Terwijl Parma bezig
was met de belegering en inname van Antwerpen, ging
het om en om met de krijgskansen in de Meierij. Dan weer
nam de een Eindhoven in, dan weer de ander.

De grote brand
Hohenlohe, legervriend en drinkmaatje van Oranje en
na diens dood luitenant-generaal onder de jonge Maurits,
had in 1585 Den Bosch bij verrassing willen innemen. Dat
was mislukt. Parma’s legeroverste, Claude de Barlaymont,
heer van Haultepeyne (Houltepen of Houtepen), bleek
een waardig tegenstander en had de stad ontzet. Twee jaar
later, terwijl Parma de stad Sluis belegerde, zon Maurits op
een afleidingsmanoeuvre en liet hij Hohenlohe opnieuw
Den Bosch bedreigen. Weer was Houltepen diens tegenstander. Dit keer, in 1587, was Hohenlohe erop uit om heel
de omgeving tot Oisterwijk toe te verwoesten en plat te
branden. Op 11 juni vluchtten de Oisterwijkse boeren met
hun vee naar de bossen aan de Oirschotse Dijk. Komend
van Loon op Zand viel Hohenlohe de Vrijheid binnen en
richtte zich vooral op de kerk. De lindeboom die voor de
kerk stond, werd omgehakt en gebruikt als stormram
om bij het goud en de wijn te komen. De kerk en de toren
werden in brand gestoken met pektonnen. Bij de kapel
van Maria ter Linde gebeurde hetzelfde en de hele vrijheid
raakte in brand. Vanuit ’s-Hertogenbosch was het fakkelen te zien. Voor de derde keer brandden de ca. 150 huizen

Als een weermannetje kwam Houltepen weer terug, zette
zich in Hilvarenbeek neer omdat er in het Oisterwijkse
niets meer te halen viel. Van daaruit haalde hij de stunt
uit om Breda bij verrassing voor de koning te veroveren.
Tien jaar, tot het bekende turfschip, zou Oisterwijk geen
last meer hebben van geuzenruiters uit Breda, maar nu
waren het uit datzelfde Breda de Italianen die hier geld
kwamen vorderen. Weer beurtelings kwamen de legers van
de Staatse kant (Hohenlohe) en van de kant van de koning
(Mansveld en Houltepen) in Oisterwijk, soms meer dan
eens per jaar, bivakkeerden er enkele dagen en eisten geld
voor de oorlog. Kon de Vrijheid het niet meer, dan moest
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reden 400 Staatse ruiters uit Bergen op Zoom de vrijheid
Oisterwijk binnen en bleven voorlopig. Ze doodden enkele
mensen en wat vee om hun eis om fl. 5000 te betalen
kracht bij te zetten. Op Vastenavond van dat jaar haalden
enkele boerenzoons uit Heukelom een streek uit met drie
van die ruiters. De geuzen werden opgepakt en de jongelui
solden wat met hun gevangenen. Zonder letsel werden ze
weer vrijgelaten. Toen de manschappen in Bergen op Zoom
verslag uitbrachten, nam gouverneur Bax de zaak hoog op.
Tot drie keer toe stuurde hij zijn hele ruiterij vanuit Bergen
op Zoom naar Oisterwijk om verhaal te halen. Drie keer
moest de Vrijheid betalen. In totaal werd de woede van
de gouverneur en de eer van de drie ruiters voor nog eens
5000 gulden afgekocht. Dat was wel 5000 keer het dagloon
van een kapitein.
In de vijf jaar hierna, tussen 1598 en 1603, tellen we nog twaalf
geuzenbezoeken, die geld, inkwartiering en fouragering
eisen. Daarbij is niet het logies gerekend van trompetters
(boodschappers), gidsen en kleine benden die in het kwartier op de loer lagen om konvooien met geld en goederen
(ondermeer uit Antwerpen) te beroven.

uit. Tweeëntwintig dorpen plus de stadjes Eindhoven en
Helmond ondergingen in 1587 hetzelfde lot. Houltepen
kon niet veel uitrichten. Zijn eerste opdracht was immers
’s-Hertogenbosch te beschermen. Hij had weliswaar 42
vendels en 25 vanen tot zijn beschikking toen hij van
Boxtel via Vlijmen optrok, maar hij verloor de schans bij
Engelen aan de Staatse troepen.21 Die braken de schans af
en bouwden zelf een nieuwe en noemden deze toepasselijk:
Harteleed (Crèvecoeur). Houltepen raakte bij de gevechten
om Engelen gewond en stierf in Den Bosch.
De verwoesting van Oisterwijk werd achteraf door de noordelijke Staten-Generaal gelegaliseerd. Op 24 juni (twee
dagen vóór de zogenaamde Acte van Verlatinghe) verkondigden ze dat alle huizen en dorpen in Brabant onder de
vijand gelegen voortaan oorlogsbuit waren. Vee, paarden,
sieraden en ander roerend goed zouden moeten dienen
als betaling van het bevrijdingsleger van de Staten. Niets
mocht er over blijven waarvan de vijand voordeel kon hebben. Daarmee werd de tactiek van de verschroeide aarde
officieel beleid.22 Voortaan ging het om stelselmatige verwoesting. Door die politiek die de opstandige provincies in
Brabant toepasten, betaalde het platteland een decennium
lang het volle pond aan de oorlogslasten, zowel in fiscaal
als economisch en demografisch opzicht.23
Elk jaar kwamen in de dorpen van de Meierij wel doortochten voor of inkwartieringen van Spaanse troepen die geld,
voer en voedsel afdwongen. En even frequent kwamen de
geuzen datzelfde eisen plus verhaal halen. In januari 1596

Kapiteins voor eigen rekening en muiters
De troepen uit de Zuidelijke Nederlanden hadden om de
zeven jaar te maken met het zoveelste Spaanse staatsbankroet.24 De oversten moesten uit eigen zak het soldij van hun
compagnie voorschieten. Omdat ze wisten dat er geen betaling zou volgen, moesten boeren en burgers het geld opbrengen. Zo vroeg kapitein Michael van der Sterren, bijgenaamd
Bonten Os, die met zijn compagnie op Onsenoort bij Nieuwkuijk lag, maandelijks aan het kwartier van Oisterwijk en
het kwartier van Kempenland elk 1034 gulden. Wanneer er
een achterstand in betaling dreigde, stuurde hij 40 soldaten
om het geld te ‘executeren’. Als er geen geld was, moest
je het maar bij andere dorpen lenen en als zekerheidstelling nam hij gijzelaars mee. Maar hij was niet de enige.
Dachverlies, de schout van Kempenland, moest ook geld
ophalen voor het koningsgezinde leger van de graaf van
Mansveld. In Bergeijk zat kapitein Punder, en Vierslot had
zijn compagnie in de Peel bij Bergen liggen. Met deze en
andere Brabanders viel nog te onderhandelen, ook omdat
zij hun regimenten vooral uit Nederlanders samenstelden.
Met buitenlandse commandanten, met legers bestaande
uit Albanezen en Serviërs, was de regel dat men vroeg wat
men wou, beroep op overmacht was onmogelijk, weigeren
was rebellie. Beide partijen vorderden karren en paarden
met voerlui erbij. Ook werden werkkrachten (pioniers)
gevorderd voor het opwerpen van schansen, wallen en het

Alexander
Farnese (15451592), hertog
van Parma.
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Belegering van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, hier in het midden met commandostaf, tesamen met graaf Ernst Casimir, circa 1630
geschilderd door Pauwels van Hillegart (1596-1640).

naar de Zuidelijke Nederlanden hand over hand toe. Wat
moet je anders, als handel en verkeer niet meer mogelijk
zijn, laken geroofd wordt voordat het klaar is en zaaigoed
niet eens de tijd krijgt om op te komen?
In Oisterwijk werd de nood zo groot dat men alle gemeenschapsbezittingen, van de kapel, van de Armen en het
gasthuis als onderpand uitgaf om aan geld te komen.
De aflossing ervan duurde nog bijna een eeuw.
De oorlog had een verwoestende uitwerking op Oisterwijk
en zijn voornaamste bestaansmiddel, het wolwerk. De vrijheid fungeerde lange perioden als garnizoensplaats voor
een van de partijen. Handelsverkeer was door de soldateska en de economische blokkades nagenoeg onmogelijk.
De stadsgewijs betimmerde compacte vrijheidskern verloor honderden winkelwoonhuizen. Handels- en bedrijfskapitaal werd opgeëist of vernietigd. Wie kon, vluchtte. Lakenwerkers weken uit naar Den Bosch, Breda, naar Holland
en Tilburg. Toen tegen 1610 de balans werd opgemaakt,
stonden nog slechts 20 tot 25% van de oorspronkelijke
huizen (weer) overeind. Van de meer dan 300 getouwen
bleken er nog maar 15 of 16 nog in bedrijf te zijn.
Als de cijfers ook maar bij benadering kloppen, was het
Oisterwijkse wolwerk met een productieverlies van 95% vele
malen zwaarder getroffen dan de landbouw of de andere
nijverheden. Na 1610 was het herstel van de landbouw niet
alleen het meest noodzakelijk, maar minstens even lucratief

graven van grachten ten behoeve van gevechten bij Nijmegen
en Geertruidenberg, voor de versterking van Den Bosch,
Eindhoven en Helmond.

Uitwerking					
In het Kwartier van Oisterwijk en in de andere kwartieren
verdeelde men de heffingen en de brandschattingen naar
rato van het aantal inwoners. Waar na zoveel beroving, na
het vertrappen door paarden en bederven van de oogst,
zaken die voor iedereen zichtbaar waren, echt niet meer
geleend en betaald kon worden, sloegen de koningsgezinde
legers aan het muiten. Het waren meestal Walen. Ze kozen
hun eigen commandanten en vormden een derde partij in
deze langdurige oorlog, die nu eens met betaling gepaaid
werd door Maurits dan weer door Parma. Vanuit centra als
Zichem eisten deze muiters, als derde partij, onder bedreiging van brandschatting en moord eveneens betaling van
de overgebleven mensen in het uitgeplunderde oorlogsgebied. Inderdaad, van de overgeblevenen, want wie veel
te verliezen had, was al lang naar het onneembaar geachte
’s-Hertogenbosch gevlucht. Na 1580 nemen de verhuizingen
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als de lakenproductie en de handel. Het herstel van het
wolwerk bleek niet veel toekomstperspectief te hebben en
kreeg daarom geen prioriteit.
De wapenstilstand, het Twaalfjarig Bestand van 1609-1621,
was een periode van algemene economische opleving in de
Nederlanden. Verhoudingsgewijs was de opleving het grootst
in het veelgeplaagde Brabant en in Oisterwijk waar de economie volledig was ingestort. De eens zo lucratieve lakenexport
en de omvangrijke handel op Antwerpen, op Holland, op
’s-Hertogenbosch en Gelderland was jarenlang niet mogelijk
geweest. Nu kwam er herstel, dat overigens na het Bestand
weer opnieuw een neergang vertoonde door nieuwe oorlogshandelingen in de Meierij. Toch kreeg Oisterwijk in 1624 en
1625 weer weefopdrachten van lakenkopers uit Hoogstraten.
Een blijk van herstel was de oprichting in het begin van de
17de eeuw van veel nieuwe volmolens: in Moergestel in 1599
en Heukelom in 1611; Oisterwijk zelf had er vanaf 1618
minstens één. In 1626 werd er een lakenververij in Tilburg
opgericht en in 1631 één in Oisterwijk. Uit Holland kwamen
klachten over de concurrentie van de lakenindustrie in
Tilburg en Oisterwijk (1639). De Bossche magistraat beschermde tezelfdertijd de eigen sector door de verkoop van
gerekte witte lakens uit Tilburg en Oisterwijk te verbieden.
In beide gevallen was Tilburg de eerstgenoemde productieplaats.25 Dat gaf waarschijnlijk de veranderde verhouding
tussen de jonge heerlijkheid Tilburg en de oude Vrijheid
Oisterwijk goed weer.

Refugiehuis van de abdij van Sint Geertrui uit Leuven in Den Bosch op
de Zuidwal (voor en rechts).

Noord-Brabant, en begon een oorlog tegen Spanje en tegen
de Republiek, die een handelsconcurrent was. Holland kon
zich verschuilen achter de Waterlinie, maar weer was de
Meierij ten prooi aan binnenvallende troepen en vervolgens
aan een echte oorlog. Die leverde ons onder andere het
rampjaar 1672 op. Steeds werden de manschappen niet of
slecht betaald en mochten zich middels brandschatting
voeden en onderhouden op kosten van de plaatselijke bevolking, die immers de vijand was. Stadhouder Willem iii
toonde zich een waardig tegenstander van de Zonnekoning,
maar kon dat alleen doen als koning van Engeland, zonder
veel hulp te bieden aan de Nederlanden.26 In 1688 verklaarde Lodewijk nogmaals de oorlog aan de Republiek.
De beschrijving van hoe de bevolking van Staats Brabant
en van de Zuidelijke Nederlanden te lijden hadden van
invallen en van drie officiële oorlogen, komt neer op een
herhaling van verslagen van rampspoed en afpersing.
Gedurende nog eens veertig jaar werd keer op keer een bevolking uitgebuit, die niets met de oorlogvoerende partijen
te maken had. Oisterwijk moet al zozeer vervallen zijn, dat
daar de Franse troepen nauwelijks meer kwamen.
De officiële geschiedschrijving maakt wel gewag van de
Gelderse schermutselingen en van de Tachtigjarige Oorlog,
maar vergeet al te dikwijls de voortzetting van de verschrikkingen gedurende een halve eeuw.27 Toch was de
Meierij meer dan twee aaneensluitende eeuwen krijgsprooi
geweest en bleef het als Staats Brabant lamgeslagen en
uitgemergeld achter.

Houdt het dan nooit op?
De Vrede van Munster in 1648 wordt ook wel de Vrede van
Westfalen genoemd, omdat op die internationale conferentie
meer landen hun onderlinge oorlogen beëindigden. De
regenten van de Republiek der Verenigde Nederlanden
begonnen aan het verteren van de oorlogswinsten, concentreerden zich op de wereldhandel met nog meer schepen en
op koloniale handelsposten. Daarbij liet de Republiek zijn
bondgenoot-in-de-politiek, Frankrijk, in de steek.
In Frankrijk was een absoluut vorst, de Zonnekoning Lodewijk
de Veertiende, aan het bewind en die had plannen om de hegemonie (het gezag) in heel Europa te verkrijgen. Frankrijk
had al de culturele hegemonie in het westen. Overal volgde
men de Franse mode, de Franse paleisbouw, de Franse
hofcultuur en de kolonisatie.
In dat streven naar een universele heerschappij beraamde
Lodewijk eerst invallen in de Spaanse Nederlanden en in
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De beroemde zoon
Adriaan Poirters nader beschouwd

De Oisterwijker Adriaan Poirters was een van de
productiefste en meest succesvolle schrijvers uit
het katholieke zuiden in de tijd van de barok. Zoals
‘vadertje’ Cats in het noorden schreef hij in dezelfde
tijd gedichten en proza, steeds met een opgeheven
vingertje. Was de raadspensionaris Cats in Den Haag
ironisch van toon, Poirters was fel prokatholiek en
antiprotestants. Maar beiden waren, vanwege het
hekelen van menselijke zwakheden en het bespotten
van de mistoestanden van die tijd, in hun eigen kamp
de meest gelezen schrijvers. Die populariteit heeft
geduurd tot halfweg de vorige eeuw. In de tijd van
het Rijke Roomse leven in 1926 heeft Oisterwijk zijn
beroemde zoon een bronzen standbeeld gegeven.
Ook een straat, de culturele kring en een restaurant
werden naar hem genoemd.1

1605

1674

De mens
Adriaan Poirters, geboren in Oisterwijk in 1605, was een
kind uit het tweede huwelijk van Jan Adriaan Poirters, die
uitbater was van herberg De Ploeg tegenover de Petruskerk.2 Vader was kerkmeester, schepen en een aanzienlijk
burger van de Vrijheid en de familie was – zoals uit de
achternaam blijkt – dat al enkele generaties. De kleine
Adriaan zat op de dorpsschool bij de kerk en ging om
de Latijnse school te volgen naar ’s-Hertogenbosch, dat
toen nog volop Rooms was.3 Was er op dat moment geen
Latijnse School in Oisterwijk of had deze niet voldoende
kwaliteit of was het jong uit huis gaan gewoon een kwestie
van status? Hij gaat filosofie studeren in Dowaai in FransVlaanderen. 4 In 1625 trad hij in als novice bij de Jezuïeten
in Mechelen en werd vervolgens al jong leraar aan de
Latijnse school, eerst van de aartsbisschopsstad Mechelen
en later in Maastricht. In 1638 werd hij priester gewijd in
Leuven en werkte daarna steeds als leraar en als predikant
in Roermond en Lier, maar de meeste tijd in Mechelen.
Daar stierf hij op 4 juli 1674 op 69-jarige leeftijd. Het was
duidelijk dat de Sociëteit van Jezus hem een plaats in de
veilige Spaanse Nederlanden aanwees, al zal hij in het geheim toch wel op familiebezoek zijn geweest in Oisterwijk,
intussen een Staats dorp onder gereformeerd gezag.
De tien jaar tussen het schrijven van zijn hoofdwerken
‘Het Masker van de wereld afgetrokken’ en ‘Het Duifken in de
Steenrots’ zijn altijd wat duister gebleven. Enkele jaren geleden is uit de archieven in Rome een relatie aan het licht
gekomen tussen de 46-jarige priester en een jonge vrouw.5
De affaire speelde in 1653 in Lier en werd snel bekend.
Misschien was het alleen een verdenking, maar zelfs de
schijn van een verhouding was niet de pruimen voor de
jezuïeten. In de gezuiverde Kerk die de Contrareformatie
propageerde, was het celibaat een absolute eis voor priesters.
Speciaal een pater jezuïet, als lid van de voorhoede van de
Contrareformatie, moest verre blijven van alles wat met
seksualiteit te maken had. Mogelijk was er niets gebeurd,
want de hoogste overste in Rome schreef dat de betreffende
jonge vrouw weerstand had geboden aan zijn avances.6 Dat
kan erop wijzen dat zij de toenaderingspogingen heeft aangebracht. Maar zelfs de poging was strafbaar. Onmiddellijk
volgden maatregelen van de provinciaal overste. Rome
wilde pater Poirters zelfs om herhaling te voorkomen
laten opsluiten of laten overgaan naar een andere orde
van geestelijken. Het bleef bij een tuchtmaatregel. Poirters
mocht een tijdlang het klooster in Lier niet verlaten, met
niemand contact hebben, zelfs niet met zijn eigen familie.
Er werd zelfs over gecorrespondeerd of hij eens per week

Handmerk van Jan Adriaan Poirters van 27 oktober 1617.

Plek van het geboortehuis van Poirters op de hoek Kerkplein - Pastoor
van Rijckelstraat.
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‘Het masker van de wereldt afgetrocken’, de
luxe-uitgave van de uitverkochte ‘Ydelheyd’.

‘Ydelheyd des Werelds’ (1644).

een luchtje mocht scheppen in gezelschap van pater rector.
Tot een schrijf- en publicatieverbod is het niet gekomen.
Daarvoor was zijn werk propagandistisch en financieel te
waardevol. Wel mocht de naam van Adriaan Poirters lange
tijd niet meer als schrijver vermeld worden op de titelpagina’s van zijn werk.			
De beschuldiging (of was het echt een affaire?) heeft
gevolgen gehad voor Poirters’ latere publicaties. Al eerder
hadden deskundigen geconstateerd dat er na 1653 minder
spot was in zijn werk en dat het een weemoedige ondertoon kreeg.7 Na het bekend worden van de affaire, hebben ze
daarvoor ook een betere verklaring dan Poirters’ gezondheidstoestand.

uitgave onder de titel ‘IJdelheid van de Wereld’ dat in 1644
uitkwam. ‘Het Masker’ is van 1646 en ook dat werd bij elke
nieuwe uitgave weer aangevuld en uitgebreid. Behalve de
lichte toon die de volksprediker aansloeg en de vermakelijke verhaaltjes over andermans gebreken, was het succes
van het boek ook te danken aan de semi-emblematische
presentatie (met plaatjes) van het boekwerk. De afwisseling van spreuken, gedichten en verhalen en vooral plaatjes
maakte toen het boek tot een waardevol bezit, dat door
de hoge oplage ook relatief goedkoop was. Met een steeds
betere boekdrukkunst volgde er zo herdruk op herdruk.
Voor Poirters zelf was zijn ‘Het Masker’ maar een grappig
niemendalletje dat hij in korte tijd geschreven had. Het
was aanvankelijk ook niet meer dan een vertaling en
bewerking van een van de vele boekjes over ijdelheid die
de Jezuïeten in de 17de eeuw in het Latijn uitgaven. In
Poirters’ ogen vormden zijn stichtelijke boekjes over het
leven dat een pelgrimsreis was, zijn hoofdwerk. Ook de

Zijn werk
De priester-leraar schreef een aantal populaire werken in
het Nederlands. Zijn bekendste werk is ‘Het Masker van de
Wereld afgetrokken’. Poirters was eraan begonnen met een
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Ook in de 20ste eeuw verschenen nog herdrukken van ‘Het Masker’.
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heiligenlevens die hij schreef, vond hij belangrijker dan het
werkje waar hij ‘onnozel (simpel) tegenaan was gelopen’.
Zijn oversten bij de Jezuïeten dachten er anders over,
want het werd een onverwacht groot succes. De eerste
druk was in twee maanden uitverkocht en er kwam een
paar maanden later een tweede druk (1645) uit. De derde
druk (1646) kreeg de bekende titel over de ontmaskering
van de bedrieglijke wereldse gebruiken. Deze versie was
totaal omgewerkt en kende vele toevoegingen en terzijdes,
die Poirters “Toemaetjens, Bijworpjens en Raedseltjes”
noemde. Van de eerste zeven drukken heeft pater Poirters
de eindredactie gehad, in latere drukken zijn de uitgevers
met eigen ‘verbeteringen’ aan de gang gegaan.
Dat alles ten dienste van het tegenoffensief tegen de
invloed van het protestantisme. De Sociëteit van Jezus
(de orde van de paters Jezuiëten) was aangewezen als
voorhoede van de Contrareformatie. De dubbele opdracht
luidde: schoon schip maken in eigen huis (betere zeden
voor de katholieken) en aantonen dat katholieke opvattingen juister zijn dan calvinistische. Dat de Jezuïeten
daar met hun inzet en literatuur in slaagden, tonen enkele
opvallende bekeringen in Noord-Nederland zoals de gezusters Anna Roemer en Maria Tesselschade en een betere
geloofsbeleving in de Zuidelijke Nederlanden. 8

Enkele emblemata.

Zijn succes heeft de bundel te danken aan drie eigenschappen. Het is geheel in het Nederlands geschreven, afwisselend in gedicht en in prozavorm, met duidelijk Brabantse
dialecteigenschappen.9 Verder worden op populaire toon
herkenbare alledaagse gevallen en zelfs actuele zaken
besproken, en het is ook een plaatjesboek.		
Het zijn aanvankelijk 20 emblemataprentjes die teksten
illustreren als ‘schoonheid is vergankelijk’. Dergelijke
geïllustreerde boeken (emblematabundels) waren in de
17de eeuw erg populair en dit was godlof een exemplaar
zonder Latijnse spreuken. Het gaat steeds om gezegdes als
“elk huisje heeft zijn kruisje”, iets wat wij nu tegeltjeswijsheid zouden noemen. Dat gezegde werd dan uitgewerkt in
proza en makkelijk rijm: Ja, isser Gods kruiske niet/ dan
is ’t Gods huiske niet, met alle toelichting en brave overweging van dien.
De geboren Oisterwijker trof dezelfde volkse toon en associeerde even lustig op simpele en herkenbare voorbeelden als vadertje Cats. Beide zedenmeesters verborgen hun
betuttelende opstelling ook achter de makkelijke cadans
van hun rijmelarij en gepopulariseerde en vereenvoudigde
historische en mythologische voorbeelden. Natuurlijk was
de priester minder grof en kwam hij niet verder dan ‘snot-
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terbel’ waar Cats niet vies is van poep- en piesverhalen.
Diens seksuele toe- en woordspelingen treffen we ook niet
aan bij Adriaan.
Poirters en zijn moralisme, maar ook de vorm waarin hij
zijn vermaningen goot, zijn niet meer van deze tijd.10 Toch
blijft hij interessant om te lezen omdat hij een spiegel van
het leven in zijn tijd geeft, de 17de eeuw, en indirect iets laat
zien van Oisterwijk.

Eigentijdse levenswijsheid
Dat het leven kort was en maar weinig te bieden had, bleek uit
de in die tijd veelvoorkomende prenten van de levensstadia
met een opgaande en een neergaande lijn. Poirters dichtte:
In de wieg ist snotterbel
Op de straat ist kinderspel
In de jeugd ist malligheid
Als je wijs wordt, ijdelheid
En op leeftijd sufferij
Ziet, zo gaat de tijd voorbij.11

Jacob Cats (1577-1660), de protestantse tegenhanger van Poirters
geschilderd door Michiel van Mierevelt in 1634.

Wie te vroeg trouwde (bijvoorbeeld een student), trouwde
onberaden, namelijk zonder eerst fortuin te maken en
sloot dus een Leuvens huwelijk.12 Die goedburgerlijke
poortersopvatting treffen we ook aan in zijn afgrijzen van
hennekesmakers: vrouwen die de baas spelen en van hun
man, die haan hoort te zijn, een hennetje maken.13 Anders
dan op de boerderij was in de stad de huisvrouw niet gelijkwaardig. In de Vrijheid hoorden de rijke kooplieden en de
mannen van de overige borgerije de dienst uit te maken.
Ook het standsverschil werd serieus genomen. Die wijn
drinken zijn niet dezelfden als die bier drinken. Maar:

Om in zijn eigen woorden te spreken:
		
Men moet hedendaags zijn
als een chirurgijn
en daarnaar streven:
die strijken eerst de arm,
aleer zijn een steek geven
(en trekken zo het bloed dat in de ader zit).
Ook de betere stand krijgt een prikje:
		
Asser wat te gelden is, zijn ’t koopmans
Maer asset te betalen is, zijn ’t loopmans.

Wijn na melk genomen
Zal u wel bekomen,
Maar melk na wijn,
dat is venijn.14

Of in proza. Er was eens een monsieur die een schilder
opdracht gaf zijn portret te maken. Toen hij moest betalen,
zei hij dat het helemaal niet leek en dat hij er geen cent
voor gaf. De schilder nam het doek weer mee en schilderde
er een zotskap (kovel) op. Daarop werd de monsieur woedend, hij tierde en trok zijn degen.15
De moraal: maar dat ben jij toch helemaal niet, mocht de
lezer van dit proza zelf trekken.

De betekenis is wat anders: wanneer eerst eenvoudige
mensen (die melk drinken en pap eten) overgaan op wijn is
het goed. Ze klimmen op in status, maar wanneer iemand
ooit gewend was wijn te drinken, maar nu van armoe melk
moet drinken, is het flink mis.
Mensen van ‘kleine staat’ blijken pap en moes te eten en
bij een feest een enkel glaasje ‘gebranden wijn”. Maar wie
fortuin gemaakt heeft, kent in het dagelijks leven echte
(import)wijn en feestmaaltijden. Gelukkig bracht Poirters
zijn gevoel voor standsverschil op een aardige toon.
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Spiegel van zijn tijd
Laten we eens met de ogen van pater Adriaan door Oisterwijk lopen. We zien achter een raam een eekhoorntje
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zinloos in een tredmolen rennen.16 Kinderen spelen op
straat met hoepel en hinkelblokken. Een meisje speelt met
een gipsen heiligenbeeldje als of het een pop is.17 Dat was
een heel gebruikelijk cadeau voor brave kinderen, zoals
Sinterklaasschilderijen van Jan Steen laten zien. Daar
laat een opgeschoten knaap een vinkje aan een touwtje
rondvliegen. Als we zouden vragen of hij het gezegde kent
“De vogeltjes zout opt steertjen leggen” dan krijgen we
antwoord: zeker. De uitdrukking blijkt echter niet te gaan
om het vangen van vogeltjes, al kwam dat toen veel voor,
gewoon om te bereiden en op te eten. Dan blijkt de betekenis dat je domoren met veel moeite toch iets kunt leren.
Zout is het symbool voor wijsheid.18
Verder op de straat zien we de vrouwen van kooplui lopen.
Het was al een hele tijd geleden dat de Kerkstraat geplaveid
werd en het nieuwtje van de ‘steenstraat’ was er al lang af,

De feestelijke onthulling van het standbeeld van Poirters op het
Oisterwijkse Kerkplein op zondag 19 september 1926.

maar dat houdt ze niet tegen. Ze willen graag gezien worden door de mannen. De joffers gaan met sijden kooven
achter straet en zelfs met kanten.19 Dat zou de vrouw van
een ambachtsman niet moeten wagen. Als zij gestrikt en
gelint zou lopen dan zou ze leven boven ‘haeren staet’.
Ambachtslui hoorden hun vrouwen een huik te laten
dragen.20
De heren willen ook laten zien dat ze de mode volgen en
dat kunnen betalen. De kleren maken de man.21 Toeback 22
roken doe je op straat, in de deuropening of bij de neergelaten pui van je werkwinkel.
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de beroemde zoon

De grootste
bliksems
slaan op der
hoogste torens

de protestanten in Oisterwijk de baas waren. Bovendien
droeg hij een beroemde naam als anti-calvinist. De kerk
was de katholieken ontnomen en hij, de onderduiker, kon
waarschijnlijk zelfs geen mis doen in de schuurkerk. Hij
moest zijn mis opdragen in een particulier huis.
Als rechtgeaard Contrareformist had hij iets tegen dominees.
Hij schreef: “Waarom hadden de predikanten tijdens de eerste
scheuring in de Nederlanden meer toeloop dan wie het Rooms
apostolisch geloof predikte? Ik antwoord met een tegenvraag:
waarom komen er meer mensen om een zonsverduistering te
zien dan om de zon of de maan in volle straling te zien?”
Met zo’n uitspraak win je geen prijs voor logica, maar de
mensen stelden de gevatheid wel op prijs.
Als kritisch partijganger gaf pater Poirters zijn succesvolste
boek een opdracht mee:

Anton Huijbers, intussen pastoor te Bergharen, in het atelier van
beeldhouwer Aloys de Beule te Gent bij het beeld van Poirters.

Gaat boekxken, gaat vrij uit en laat de mensen praten,
Wie schurft heeft op zijn hoofd, die zal de kam wel haten.
Waar zachte Meesters zijn, daar blijft een vuile wond.

Zodra de zon onder is, wordt het donker, aardedonker en
stil. Zo stil dat wanneer iemand hard roept het overal
te horen is. Moord en brand roepen, is dan ook letterlijk
wat je verplicht bent te doen bij een vechtpartij of bij het
zien van open vuur in de Vrijheid. Iedereen die dat roepen
hoort, moet ook onmiddellijk in het duister komen helpen
om erger te voorkomen. Maar er loopt van stadswege ook
een nachtwacht rond in de bebouwde kom, de klepperman,
die bij zijn tocht ook het negende, het twaalfde, het derde
en het zesde uur moet omroepen.

Maar hij vervolgt:
		
De mensen moogt gij persoonlijk niet raken
Het zijn hun fouten die ge moet gaan laken.		
Kapelaan Anton Huijbers, de aartsconservatieve kampioen
van de rijke roomse herleving van de Contrareformatie,
zorgde ervoor dat Adrianus Poirters in 1926 een standbeeld
in Oisterwijk kreeg. Het monument staat onverzettelijk
voor de kerk. Heel anders dan Poirters die zelf zelden lang
op één plaats verbleef. Oisterwijk was vooral verbonden met
zijn jeugd.

In zijn geboorteplaats was het voor Adriaan allemaal wat
kleiner dan in Mechelen, en door de eeuwen van oorlog
ook veel armer. Ook om andere redenen zou hij hier niet
lang blijven. Juist als jezuïet liep hij groot gevaar omdat
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De politieke en religieuze
Reformatie
Het begin van anderhalve eeuw ‘koloniaal’ bestuur

Vanaf de Vrede van Munster (1648) kwam
het zo lang omstreden gebied van het tegenwoordige Noord-Brabant bij de Republiek
der Verenigde Nederlanden, niet als een
verenigde provincie maar als een buffer met
de voormalige vijand. De noordelijke machthebbers waren niet vergeten dat Den Bosch
al voor de val van Antwerpen de Spaanse
zijde van Parma koos. Maar vooral wilden
ze geen Brabantse steden als concurrenten
voor hun tot bloei gekomen handelsplaatsen. Noord-Brabant werd voortaan bestuurd
als een koloniaal gewest door heren van de
Generaliteit op het Binnenhof.1
Preekstoel in de protestantse kerk.

1633

		

1798

Vanaf 1648 was er niets meer aan te doen. De gereformeerde Republiek had het hier voor het zeggen. Met wat
soldaten kwam de Staatse kwartierschout in augustus
1648 de kerk voor de nieuwe religie opeisen en installeerde
dominee Jodocus Wylichius die voor Oisterwijk aangewezen was.3 Op kerstmis 1648 hield dominee Wylichius in de
grote (door de oorlog gehalveerde) kerk zijn eerste heilig
avondmaal in Oisterwijk. Het gehoor van Van der Willigen
bestond uit zes personen. Onder hen waren zijn vrouw
Maria Meijling, Jan van Dael 4 als nieuwe rector van de (nu
protestantse) Latijnse school, de Oisterwijker Christoffel Hens die twee dagen tevoren belijdenis gedaan had en
schoolmeester in Haaren werd, meester Johan Havenberg,
de nieuwe koster Boudewijn van der Last en de nieuwe
dorpsschoolmeester Elias Cammius. De laatste drie personen zijn korte tijd later alweer naar elders vertrokken.
Havenberg werd waarschijnlijk schout in Helvoirt. Opvallend was dat de kwartierschout er niet bij was en dat hij
waarschijnlijk nog geen stadhouder had.

Kwitantie van dominee Gortzenius uit 1633, waarin zijn te Oisterwijk
gemaakte onkosten vergoed werden.

Brabant bleef economisch uitgemergeld, niet door de
belastingen die dezelfde als elders waren, maar door de
schulden uit het verleden en doordat veel productie in dit
lage-lonengebied plaats vond terwijl de handelswinsten
ervan in Holland terecht kwamen. Toch werd het gemis
aan zelfbeschikking het ergst gevoeld. In de steden, in
de vrijheden en zo mogelijk in de dorpen van de Meierij
kwamen bestuurders van buiten, regenten die neerkeken op het geloof van dit gewest. Veelal ook mensen met
te weinig bestuurlijke capaciteiten voor hun thuisland,
maar die dat hier simpel konden compenseren door
‘hervormd’ te zijn, en aldus lucratieve baantjes konden
verwerven.

Zandloper, die de lengte van de preek in toom moest houden.

Dominees, schoolmeesters en kosters
De eerste dominee kwam in 1633 naar Oisterwijk, na de
val van ’s-Hertogenbosch maar nog voor de Vrede van
Munster gesloten werd. De zeggenschap over de Meierij
was niet onomstreden. Het lukt dominee (=heer) Carolus
Gortzenius echter, nadat hij met zestig soldaten in de
Vrijheid was opgedoken, om met een list de sleutels van
de St. Petruskerk te bemachtigen. Een paar dagen later
probeerden enkele roomsen hem te ontvoeren, maar de
katholieke schout Coomans voorkwam dat. Begin mei
1634 lichtte een groep Spaanse soldaten hem van zijn bed,
nam hem mee en zette hem in Breda gevangen. Ook zijn
collega uit Tilburg, dominee Paulus Arleboutius die hem in
Oisterwijk als zielenherder had bevestigd, zat daar vast.
Gortzenius is vrijgekocht maar in Oisterwijk had hij het
wel gezien.2
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Nog iets was volstrekt nieuw
in de oude kerk. De gelovigen
stonden niet meer, maar zaten
voortaan op een stoel, al mocht
er nooit langer dan drie kwartier
gepreekt worden.

zoon van de eerste gereformeerde secretaris en van
Françoise Christina de Balbian.
Voor elke pastoor-kanunnik was Oisterwijk steeds een aantrekkelijke standplaats
geweest met veel parochianen en tienden die in
totaal flink meer bedroegen dan de opbrengsten van
alle landerijen van Durendaal. Was dat voor de dominee
ook zo? Het dorp was groot, maar zijn gemeente bleef
klein. Daarom had hij een vast jaarsalaris van 500 gulden met daarboven een vergoeding van 40 gulden voor
huishuur, plus 40 gulden die hij door moest sturen naar de
kerkvergadering (classis) maar ook nog 200 gulden voor
buitengewone kosten. Dat was een aanzienlijk inkomen,

In de komende jaren doen nog anderen belijdenis, maar het valt op hoeveel er weer vertrokken. Men zocht naar meer lucratieve plaatsen
die opengevallen waren doordat roomsen moesten
terugtreden. De protestantse secretaris en griffier Abraham
Verster uit Geertruidenberg was wel een blijver. Hij sloot
zich na zijn komst bij de kleine kerkelijke gemeente aan. Hij
deed hier belijdenis op 28 juli 1651, kort na zijn benoeming.
Als al zijn latere opvolgers was rond 1716 ook Johan Althoffer lidmaat. 5 Deze secretaris van vrijheid en dingbank
van Oisterwijk, en griffier van het kwartier van Oisterwijk
trouwde met Gertruda Verster, de dochter van Isaac Verster,

Kanselbijbel uit 1643 , nog altijd dienst doende op de kansel in de
Protestantse kerk van Oisterwijk.
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en zanger. Van Hoogerlinden groette
zeker vergeleken met de 100 gulden
nogmaals beleefd door zijn hoed af te
die zijn eventuele weduwe na zijn dood
nemen, maar nu ging ook de domineesals pensioen zou krijgen en vergeleken
vrouw schelden. Als ik sterker was,
met de vergoeding van 350 gulden
zei ze, zou ik van de kar afkomen en
per jaar voor de rector van de Latijnse
hem slaan. Toch was mevrouw De
School.6 De bedragen voor de schoolLange geen viswijf. Zij was de zus van
meester en de koster waren nog lager.
Abraham Verster, de Oisterwijkse
Al die kosten (en het onderhoud van
secretaris. Hun zoon Pieter werd na
de kerk) kwamen voor rekening van
vaders dood ook dominee in Oisterwijkhet convent van Sint Geertrui, want
Haaren. Wat er speelde weten we niet,
dat bleef als buitenlandse rechthebber
maar tien jaar later hielp meester
in het bezit van de inkomsten (de tienGeert de dominee met een aanvraag in
den). De abt uit Leuven betaalde dus
Den Bosch om een eigen Oisterwijkse
de dominee.
kerkenraad te krijgen, los van Haaren.
Het alleszins redelijke salaris hielp
Rozenkrans.
Ook de presidentschepen van Oisterlater echter niet mee om makkelijk aan
wijk, de lakenhandelaar Leonard van
een dominee te komen.
Eijs die op de Weijenberg woonde,
In 1777 had dominee Johannes Frantzen
ondertekende de aanvraag. Verder waren de schepen en
bedankt, terwijl hij maar net beroepen was. Een jaar lang
chirurgijn Paulus Scholt, notaris Pieter de Gier, schepen
zaten de ouderlingen zonder dominee. Dat de predikantenThomas Leur en dorpsadvocaat Pieter Gijsels medeonderplaats moeilijk te vervullen was, zal mede de slechte staat
tekenaars. Hun posities laten zien hoe een kleine protesvan het kerkgebouw als oorzaak gehad hebben. Nadat de
tantse minderheid voortaan de lakens in andersdenkend
kerk een grote opknapbeurt had gehad en nadat men bij de
Oisterwijk uitdeelde.
abt van Sint Geertrui een nieuwe preekstoel had besteld,
Dominee Pieter de Lange was gaan wonen in het voormalige
kon dominee Jan Duymaer van Twist in mei 1778 bevestigd
klooster Catharinenberg. Hij kon het hele complex laten
worden als predikant in Oisterwijk. Hij zal in zijn vorige
exploiteren en betaalde daarvoor een erfpacht van tussen
standplaats Puttershoek evenveel verdiend hebben, maar
de 200 en 250 gulden per jaar. De zusters waren er op last
hier had hij waarschijnlijk minder gelovigen onder de
7
van de Staten Generaal uitgezet na de dood van de laatste
kansel. Zijn hervormde gemeente was een echte mindertwee zusters die nog voor de Val van den Bosch geprofest
heid tussen een meerderheid van katholieken. Bijna alle
waren, en de staat had het klooster met de pachthoeven en
gereformeerde kerkleden waren gefortuneerd en zaten op
het land in bezit genomen. 8 In 1728 werd er bij de domide regentenzetels van Oisterwijk.
nee ingebroken. Onverlaten forceerden de poort, sloegen
stukken uit kozijnen en voordeur en gooiden de ruiten in.
Botsingen
Twee keer schreef De Lange naar Den Haag om zijn beklag
Dominee Jacob de Lange reed op 1 september met zijn
te doen, van de paniek van zijn vrouw te vertellen en te
vrouw en schoonzus naar Haaren om daar in de middag
bekennen dat hij ’s avonds niet meer buiten durfde komen.
zijn preek van die ochtend te herhalen. Na afloop spande
Er waren nog veel meer paapse stoutigheden. Op straat
hij het paard weer voor zijn koets en op dat moment kwam
liep men gewoon tegen hem op. Hij werd voor geus en duide Oisterwijkse schoolmeester Geert van Hoogerlinden
vel uitgescholden en dat terwijl de mensen zichtbaar een
langs met een kerkboek onder de arm en groette vrienderozenkrans aan hun riem laten hangen.		
lijk. Meester Geert was protestant en was klaarblijkelijk in
De kwartierschout Anthonie Zwier van Haersolte deed er
Haaren voor de tweede keer die dag naar de dienst geweest,
blijkbaar niet zoveel aan als een geloofsgenoot zou moeten
want de dominee riep hem achterna dat hij een hypocriet
doen. Ook Den Haag kreeg teveel van dergelijke brieven
was, een schijnheilige en een farizeeër. De meester had al elf
waaruit de botsing tussen steilheid en stoutigheid ten hove
jaar de school gedaan, en hij was behalve kerklid ook koster
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Torenmonstrans, in 1608 geschonken door Heilwig van der Borcht en Barbara de Beer, beiden in hun tijd
meesteres van het Bossche begijnhof, met als inschrift ‘Dit werck is wt devosie tot godt eeren volbracht anno
1608 H. van der Borcht. B. de. Beer’.

schreide. De schepenen moesten maar een boete opleggen
aan de daders van 300 gulden, en verder de schuurkerk
sluiten en pastoor Johan Smits maar verbannen, was hun
raad. Makkelijker gezegd dan gedaan als er geen daders
bekend zijn en de bestuurders rustig en zonder oproer
hun baantje willen invullen. Een zakelijke kwartierschout
is gaan praten met pastoor Smits met het verzoek bij de
volgende mis in de schuurkerk te vermanen dat predikant
noch protestant verder lastig gevallen mocht worden.

wijs kreeg een protestantse signatuur, maar
bijna iedereen hield
zijn kinderen thuis. Ook
werden tersluiks lessen aan
huis gegeven.		
Het werd wat makkelijker in de jaren
zestig en zeventig. De Fransen vielen
tijdens het rampjaar 1672 en daarna
bij herhaling de Republiek binnen.
De vrees dat de katholieken zich en
masse bij deze eveneens Roomse vijand
zouden aansluiten, werd niet bewaarheid. Ook voor de Brabanders was
Frankrijk en zijn Zonnekoning een
vijand en bovendien hadden deze
streken enorm te lijden van de
plunderende Franse soldaten. Verzet alom en
tegenover die vaderlandse houding mocht
wat staan. Het werd de

De schuurkerk
Meteen na het nieuwe bewind in 1648 werden de katholieke geestelijken in de Meierij verjaagd en als ze bleven
vervolgd. De meesten vluchtten naar Zuid-Nederland,
maar enkele moedige priesters pakten als onderduiker
hun werk weer op, logeerden bij particulieren en droegen heimelijk de mis op in woonhuizen. Ze kwamen op
huisbezoek en verzorgden de sacramenten. De zusters van
Catharinenberg mochten vooreerst blijven, maar het was
hen verboden nieuwe leden aan te nemen. Men rekende
erop dat het kloosterleven zou uitsterven en dat is in de
Generaliteitslanden uiteindelijk ook gebeurd. Het onder-
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katholieken toegestaan hun godsdienst uit te oefenen
zolang ze geen ergernis gaven en ervoor aan schout en
overheid betaalden. De Republiek kende gewetensvrijheid,
zolang je maar niet uit de kast kwam. Godsdienstuitoefening in het openbaar was maar aan één religie toegestaan.
Dat betekende dat er een pastoor mocht komen wonen wanneer die als leek gekleed ging; dat er dienst gedaan mocht
worden in een gebouw dat er niet als een kerk uitzag en
waar niets van orgel of gezang te horen was. Onmiddellijk
begon de bevolking van Oisterwijk (en in de dorpen) met de
bouw van een schuurkerk op een akker die behoorde aan de
St. Geertruiabdij. Dat was, omdat men de grond bezat of
om betutteling te ontkomen, net buiten de Vrijheid en wel
achter het Mannenhuis aan de Hoogstraat.
Het gebouw zelf van de schuurkerk behoorde aan een
groepje Oisterwijkse ingezetenen onder wie Gerard Heesters, Jan Jacob Verheyen en Josina Wijtmans weduwe
van Jan Jan de Weer (die in 1705 hun recht op de opstand
overdroegen aan heer en mr Victor van Beughem, grootmeester van de ridderlijke Duitse Orde, resident bij de Staten
Generaal der Verenigde Nederlanden). 9 Mogelijk was ook
dit een slimme constructie om zich te wapenen tegen overheidsingrijpen en onteigening van geestelijke goederen. De
schuurkerk had een lengte van 32 m en een breedte van 16
m. Er liep een voetpad van het Manhuis naar de noodkerk.
De juiste plaats moet men denken voor de ingang van de
Lederfabriek, half onder de huidige spoorlijn.
Moeilijk lag een afspraak over het onderwijs. Dat zou
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Rechts de oude dorpsschool met het schoolmeestershuis aan de kerk

protestants getint moeten zijn, terwijl de Oisterwijkers
voor hun kinderen rekenen en taal wilden, en dan aparte
godsdienstlessen alleen voor protestantse kinderen. Men
zou zelf wel voor eigen Roomse godsdienst elders zorgen.
Dat kon niet voor de protestantse minderheid: opvoeding
zonder de juiste godsdienstige vorming. Het bleef een
voortdurend conflict, met de schoolstrijd in het latere
koninkrijk en de gewapende vrede die nu nog vrijheid van
onderwijs heet. Maar het werd wel de praktijk: kwezels
en kwezelaars (vrouwelijke en mannelijke leken) gaven,
ondanks dat ze opgejaagd werden, katholiek contrareformatorisch (godsdienst)onderwijs en de schoolmeester onthield
zich van al te uitgesproken reformatorisch onderricht of
zijn leerlingen bleven weg. Hij had een te laag salaris om
zonder de eieren, het fruit en de varkenspoot te kunnen, die
de kinderen nu en dan meebrachten. Mogelijk ligt hier een
verklaring voor de animositeit tussen de praktische Oisterwijkse schoolmeester en zijn rechtlijnige dominee.

De familie Van Rotterdam
Een van de lieden die op het kussen kwam in Oisterwijk
en die van een heel ander slag was dan de poorters in de
Vrijheid gewend waren, was Abraham van Rotterdam. Hij
had zich laten benoemen tot drossaard (schout) van Loon
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op Zand als opvolger van zijn vader, nam een bijbaan als
notaris in Oisterwijk aan (ondanks tegenwerpingen van de
Oisterwijkse bestuurders) en werd ook nog benoemd tot
plaatsvervanger van de kwartierschout van Oisterwijk. Er
waren nu eenmaal weinig kandidaten van de ware religie
en drie inkomens voor de tijdsbesteding van één baan was
ook toen al moreel goed te praten. Abraham was wel slim,
niet alleen als jager op vrijgemaakte plaatsen, maar ook in
de keuze van kruiwagens. Hij trouwde met Geertrui van
Breugel, die de dochter was van de protestantse regent uit
Den Bosch, meester Herman van Breugel.10 Het paar kreeg
twaalf kinderen.
Er is een verklaring bewaard gebleven die een goed beeld
geeft van het karakter van Abraham van Rotterdam.11 In
1695 kwamen er twee mannen uit de Baronie van Breda op
weg naar Den Bosch langs Oisterwijk. Ze dreven een kudde
van twee- tot driehonderd varkens en die moesten ze in
Oisterwijk aangeven bij de Grote Brabantse Landtol.12 Terwijl ze bij de pachter van de tol hun zaken regelden, kroop
een van de varkens door de heg bij Van Rotterdam, die
schuin tegenover woonde. Abraham zag dat en liet een van
zijn dienstlui het beest vangen en vasthouden. Tevergeefs
probeerde het varken terug te krabbelen en even vergeefs
voerde de zwijnenhoeder Hendrick Mattheus uit Luik aan
dat zij passanten waren en dat hij de schade wil vergoeden.
Maar de steile regent antwoordde dat het zondag en een
rustdag was en dat de man morgen maar moet terugkomen. De drijvers konden jammeren dat ze dan in Oisterwijk moesten overnachten en de andere dieren stallen en
dat zoiets veel duurder was dan de waarde van het varken,
het bleef zondag. Hoewel een van de schepenen nog heeft
getracht Van Rotterdam tot rede te brengen, moesten de
reizigers zonder zwijn vertrekken en was de stadhouder
een varken rijker.
Wie zijn varkens op andermans erf liet lopen, verbeurde
volgens de Keur een pond. Wie zo’n dier aantrof moest
het naar de schutter brengen. Van de boete kregen schutter, heer en vrijheid ieder een derde deel. Maar was dat
hier wel het geval? De Keur bepaalde ook: “Men moet de
hoeven binnen de Vrijheid, waar ze ook liggen, perfect
van afsluitingen voorzien, zodat de varkens daar niet in
kunnen komen.” Er stond een boete van 5 schellingen op.
Ook voor het erf van woonhuizen was een bepaling die
effectieve afsluiting voorschreef. Speciaal werden varkens
genoemd met de aantekening dat voor deze dieren een heg
niet voldoende omheining was.
In 1702 vertrok Abraham van Rotterdam uit Oisterwijk na
een ruzie met de kwartierschout jonker Johan de Ruiter.13

De weduwe van Abraham van Rotterdam hertrouwde in
1718 in Oisterwijk voor de schepenen met notaris en schepen Dirck van Wijck, al evenmin een makkelijk heerschap.
Dirk van Wijck had ook te maken met de geweldige ruzie
die uitbrak binnen het corpus van Oisterwijk in 1720.
Borgemeesters, raadsmannen, dekens, zegelaars en keurmeesters en andere vooraanstaande figuren uit Oisterwijk
stonden voor de Raad van Brabant in Den Haag tegenover
de schepenen van dezelfde vrijheid, terwijl de derde partij
de kwartierschout was. Dirk van Wijck had zich als voogd
van zijn vrouw als vierde partij in de rechtsstrijd gevoegd.
De emoties werden extra gevoed doordat de borgemeesters etc. voornamelijk katholiek waren en de schepenen in
meerderheid protestant, evenals de schout en de weduwe
Van Rotterdam, nu mevrouw Van Wijck.
Partijen werden tot elkaar gebracht en de uitkomst was
een nieuw bestuursreglement voor de Vrijheid Oisterwijk.
De vergaderingen van het bestuur (het corpus) zouden
voortaan 31 deelnemers mogen tellen. De meest welgestelde
inwoners zouden vanaf nu vertegenwoordigd worden door
twaalf zeer gekwalificeerde ingezetenen, en wel negen uit
de Vrijheid en drie uit Carckhoven. Dit twaalftal mocht bij
overlijden of vertrek zelf zijn getal aanvullen en was dus
volstrekt onafhankelijk.14
Het college van Twaalfmannen won snel aan invloed omdat
er sindsdien geen borgemeesters meer werden aangesteld,
het aantal raadsmannen beperkt werd tot de laatste twee afgetreden schepenen en het Wollen Ambacht leed onder het
verval van het wolwerk. De gereformeerde schepenen traden
vrijwel nooit af omdat er geen opvolgers met de juiste religie
waren. In feite bleven er twee organen over: de schepenen
voor het dagelijks bestuur en het College van Twaalfmannen
dat feitelijk het corpus verving. Dirk van Wijck, wonende op
het Kerkeind, was een van de eerste Twaalfmannen (1721).
In 1723 is hij één jaar presidentschepen geweest. Toen hadden ze het in Oisterwijk wel met hem gezien.
De bevoogding van Brabant ging heel ver. De Admiraliteit
van de Maas in Rotterdam gaf last dat van overheidswege
in Oisterwijk een ambtenaar moest worden aangesteld
voor het wolregister.15 Die hield lijsten bij van de ingevoerde wol en van de uitgaande lakens. Wanneer het laken
op het getouw 7 à 8 el lang was, moest hij er een loodje aan
maken. De kosten van de extra controle kwamen natuurlijk voor Oisterwijkse rekening. De eerste gezworen lakenloder werd in 1725 Johannes Gerardus van Rotterdam,
het zesde kind van Abraham. Hij verklaarde in 1731 onder
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in haer trouweloosheyt voortgaen en bedrog”. Alleen een
katholiek zat niet klem tussen een andersdenkende omgeving aan de ene kant en de eigen kring die hem of haar
wegkeek aan de andere kant. De dame in kwestie vertrok
in 1729 naar Eersel.18 Wie niet regelmatig in de kerk bij de
dominee kwam, zoals Hester van de Water kreeg bij verhuizing naar een andere plaats geen attestatie (bewijs van
belijdenis) mee. Dan hoorde je nergens bij en Hester schreef
daarom protestbrieven naar de dominee, de kerkenraad
en de classis. In de praktijk kwam dat immers neer op
uitstoting.
Onder de protestantse inwoners waren nu eenmaal veel
officieren van het Staatse leger en fortuinzoekers. Dat
waren geen blijvers. Het is niet voor niets dat de personen
die hier hun verdere leven bleven en van wie soms ook de
kinderen Oisterwijkers werden, als ‘goede protestanten’
werden gezien. Ze hebben zich aangepast, een zekere
soepelheid aan de dag gelegd en die ook van de bevolking
weerom gekregen.19 Rechtvaardigheid en correctheid betaalden zich uit in respect en begrip.
Onder die geacclimatiseerde blijvers mag Abraham Verster
genoemd worden als een nieuwe Oisterwijker die zijn werk
als secretaris van de Vrijheid uitoefende van 1652 tot 1690.20
De familie Verster, zus en nazaten, pendelden voortdurend
tussen woonhuizen en baantjes in Den Bosch en in Oisterwijk, maar altijd bleven ze terugkomen naar de Vrijheid.
Laurens Verster de Balbian was dominee van 1737 tot 1776 in
wat in 1807 “een schoon en zeer aangenaam gelegen Vlek (..)
oudtijds zeer vermaard en aanzienlijk” heette.21
Ruim een eeuw na Abraham bleek ook meester Sjoerd
Rijpperda te behoren tot de groep van geaccepteerde
protestanten. De Friese advocaat bij het Hof van Friesland
werd als 31-jarige door de Staten Generaal in 1770 benoemd
tot secretaris van de Vrijheid en griffier van het Kwartier
van Oisterwijk. Al zijn kinderen zijn in Oisterwijk geboren. Deze laatste protestantse secretaris van Oisterwijk
werd bij de Omwenteling (de Bataafse Republiek) even
geschorst. Blijkbaar werd hij voldoende gerespecteerd om
ook in het nieuwe (en lokaal Roomse) bestel en uiteindelijk tot zijn dood secretaris te blijven. Zijn zoon, Folkert
Rijpperda, werd in 1814 onder het koninkrijk op 28-jarige
leeftijd benoemd tot burgemeester nieuwe stijl en hij is dat
tien jaar gebleven.22

Eerste blad van het lidmatenregister van de hervormde gemeente
Oisterwijk.

ede dat de accijns op laken al dertig jaar lang 2 stuiver per
laken bedroeg, maar hij was dan ook zelf de pachter van de
plaatselijke lakenaccijns.16 Voordat hij commies werd, was
hij procureur in Oisterwijk.

Goed en slecht
De akten van de protestantse kerkenraad en van de dominee kennen geen biechtgeheim. Het is daarom heel makkelijk om de conflicten en de zondaars binnen de kleine
gemeente op te sporen. Ook de roomse kant kende wel
meer dan één persoon die “een vrouwmens bezwangerd
heeft, die toen ook heeft gebaard en hem als vader aangewezen” en die uit Oisterwijk weggegaan is.17 Maar een
soortgelijk geval betrof niemand minder dan de secretaris.
Niet slechts een hervormde joffer zal onwaardig geweest
zijn om tot de tafel des Heren te komen “soo lang zij blijft
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Landgoederen
Leengoederen en cijnsgoederen; molens en hoeven

De Waterhoef, laatste restant van leengoed Ter Borch.

De omgeving van Oisterwijk was altijd aantrekkelijk om te verblijven. In de 16de en 17de eeuw
werden op land- en leengoederen eigentijdse buitenverblijven aangelegd. Zo’n tweede woning
werd verpacht maar er werd een aparte ruimte gereserveerd of bijgebouwd voor de eigenaar
en zijn gezin. Minstens voor de status was zo’n buitenplaats omgeven door een gracht. Zo kon
tevens het bouwterrein opgehoogd worden. Dergelijke ‘moated sites’ lagen bij voorkeur aan
een rivier waardoor de gracht gevuld bleef. Vanwege de gracht spreekt men graag van ‘kasteel’
maar zo’n buitenhuis kon ook een riante boerderij zijn. Dat is zeker het geval wanneer er op
die plaats al een omwaterde boerderij uit de hoge middeleeuwen gestaan heeft.

1312

				

1798

het schreef.5 De oudst vermelde leenman is Aart Rover van
Ouden, die van de hertog in leen houdt: “de woeninghe in
de prochie van Oesterwijc diemen heet tgoet ter Borgh met den
molenen, landen ceinze, broek ende allen andren haren toebehoerten . . ten Brabantsen rechte”. Een kleinzoon is Arnt van
Hackenem, zoon van Wellen Rover, die in 1384 een watermolen voor koren en een slag- of oliemolen op het leengoed
Ter Borch verhuurde. Verder was er sprake van een hoeve,
van het stuwrecht en van het visrecht in de molensluizen.
Stuwrecht en sluizen wijzen op twee vijvers, waarin het
rivierwater bewaard kon worden, om in het droge seizoen
de molens toch draaiende te houden.
Rover verkocht zijn erfdeel aan Daniël Roesmont uit Den
Bosch, die het op 16 juni 1419 verhief (opdroeg aan de hertog).6 Daniël deed het kort daarna over aan zijn broer Godschalk. Mogelijk is dit dezelfde als de Godschalk Roesmont
die even tevoren het leengoed Ten Kerkhove in Oisterwijk
gekocht heeft. Maar de laatste kan ook een neef zijn.
Godschalk voerde met enkele andere molenaars (eigenaren) een proces voor de schepenbank in Den Bosch wat
ze verloren. Ze probeerden een maalban (maalplicht) af
te dwingen voor de boeren uit Oisterwijk en omgeving.
Maar de uitkomst was dat iedereen de vrije keus had om de
molen te kiezen waar hij zijn graan wilde laten malen. Dat
heeft ook gegolden voor de windmolen van Carlichoven,
die van de Nedervonder en de watermolen van Heukelom.
Bij latere verpachtingen (1426 en 1434) blijken er drie
molens op het leengoed Ter Borch te staan: twee watermolens voor koren en een watermolen voor olie.7 Daarna ging
het steeds weer om twee watermolens en uiteindelijk werd
de oliemolen een rosmolen, nog steeds dicht bij Ter Borch
gelegen maar naast de Weijenberg.

De eigenaren van de leengoederen en cijnsgoederen met
een dergelijk buitenhuis hadden weinig met de vrijheid
Oisterwijk te maken, maar de pachters en de dagloners die
er werkten des te meer.

Ter Borch
De aanwezigheid van de burcht van de heren van Tilburg
ten oosten van het kerkdorp Oost-Tilburg is zeker een
overweging geweest van hertog Hendrik bij het stichten
van de vrijplaats Oisterwijk. Zijn ‘ville neuve’ verbrak het
geografische verband tussen de oudere motteburcht en de
jongere parochie omdat de nieuwe stichting daar tussen
kwam liggen. Maar ook de afhankelijkheidsrelatie tussen
de heer van Tilburg en zijn werkvolk werd verbroken. In
dezelfde tijd dat de hertog het domein Oost-Tilburg overnam, moet hij ook de burcht afgepakt hebben. In 1222 werd
de burcht in leen opgedragen aan de aartsbisschop van
Keulen, maar dat was hoogstens een tactische geste op een
moment dat Brabant de politieke steun van Keulen nodig
had.1 Beide partijen moeten geweten hebben dat het gebaar
geen enkele daadwerkelijke invloed tot gevolg kon hebben.
De rijzige houten burchttoren was van 1212 tot ongeveer
1231 van belang voor de grensverdediging. Oost-Oisterwijk
lag tot 1231 aan de grenzen van de invloedsfeer van de hertog. Daarna bleef Ter Borch dienst doen ter beveiliging van
de routes naar Den Bosch vanuit Antwerpen en Leuven.
Is er na enige tijd een nieuwe houten burcht gekomen?
Dat is onzeker omdat we niet weten hoe oud het bouwsel
van de heren van Tilburg was en omdat de noodzaak van
bescherming van de handelswegen na 1230 moeilijk is in
te schatten.2 De stelling dat er nooit een stenen burcht op
die plaats is geweest, is niet gewaagd.3 Daniël Roesmont,
een van de vroege eigenaars van het leengoed Ter Borch,
bouwde in Vught rond 1430 het eerste stenen huis daar.
Zodra er op het leengoed Ter Borch in steen gebouwd gaat
worden, was dat de kapitale boerderij op enige afstand van
de oorspronkelijke motteheuvel, aan de andere zijde van de
Voorste Stroom.
Het land tussen de vrijheid Oisterwijk en de grens met
Haaren kon de hertog dus in leen uitgeven aan een getrouwe onderhorige heer. Mogelijk had het leengoed De
Weijenberg ook nog deel uitgemaakt van dat areaal. Het is
denkbaar dat de landerijen ten zuiden van de Leij als een
apart leengoed ervan zijn afgescheiden. 4

Molens
De hoeve die dan Ter Borch heette, bestond uit een huis
met erf, een grashof, een boomgaard en een akker. Duidelijk is dat het molenaarswerk voor het inkomen op het
leengoed moest zorgen. De pachtheer, Godschalk Roesmont, besteedde dat uit maar alle fruit uit de boomgaard
ging naar hem en er zou altijd een kamer op het ‘huis’
voor hem gereserveerd blijven. Bovendien wanneer in Den
Bosch de pest zou uitbreken, zou hij met zijn gezin overkomen en in dat geval moest het voorste deel van het huis te
zijner beschikking staan.8 Uit die voorwaarden kunnen we
opmaken dat Ter Borch een grote (omwaterde?) herenboerderij was. Roesmont verpachtte de molens voor periodes
van drie of vijf jaar maar bij verkoop van het leengoed
mocht de pacht verbroken worden.

Brabants leen
Ter Borch komt als Brabants leen voor in het Stootboek,
een leenregister van 1355 met de naam van de griffier die
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De omgeving van de Nedervonderse Molen en Ter Borch.

afspraak gedurende de minderjarigheid werd opgeschort.9
Men moest maar afwachten naar welke molen de boeren
zouden komen.
De molen van Ter Borch was rond 1450 in handen geraakt
van de minderjarige kinderen Van Dongen,10 aan wie ook
de windmolen van Nedervonderen toegevallen was. Ook
de Kreijtenmolen en de Heukelomse watermolen waren
in één hand gekomen, die van de jonge Jan Bac (voor wie
vader Bertout goed gezorgd had). Als molenaar-pachter
op beide laatste molens wordt Wijten Gerit Wijtenszoon
vermeld. Denkelijk was hij ook voor een deel medebezitter.
De Kreijtenmolen heeft bijna altijd meerdere bezitters gehad. Dat kan begonnen zijn toen de voogden van de Tafel
van de H.Geest in de parochie Oisterwijk de windmolen
van Udenhout in de openbare verkoop lieten gooien (1348).
Dat was de allerlaatste kans om de achterstallige cijns voor
de Armen alsnog te krijgen.			
Jan van Dongen had de molens van Ter Borch op afbetaling gekocht van Roesmont. Het ging vervolgens niet goed
met zijn erfgenamen. De Van Dongens hadden teveel gewild. Jans kleinzoon, Jacob, raakte in de problemen toen
er pas 1000 van de 2150 philipusgulden betaald waren.
Jan Kievits uit Schijndel werd de nieuwe bezitter van het
leengoed Ter Borch. Zijn enige wettige zoon en opvolger
Cornelis was al snel ingeburgerd in Oisterwijk: in 1561
en in 1563 zit hij in de schepenbank.11 Ook de kleinzoon
volgde op, maar toen verdween de familie uit Oisterwijk.12

De omgeving van de Kerkhovense Molen aan de weg naar Udenhout
en Berkel.

De andere bezitters van molens bij Oisterwijk waren
Aert Houtappel, de bezitter van de molen ten Kerchove,
Bruysten Bruystenszoon van Oesterwyc die de molen ter
Nedervonderen bezat (eerder van heer Aert die Roever)
en Claes Cantor die gerechtigd was in de Kreitenmolen.
De watermolen van Heukelom was zowel een korenmolen
als een slagmolen, en had dan ook twee wielen (vijvers als
waterreservoir). Deze molen, vermeld in 1340, was vanaf
de 15de tot in de 17de eeuw in handen van de eigenaren van
kasteel Durendaal.
De eerste drie waren de verpachters die samen met
Roesmont geprobeerd hadden een maalban krijgen. Ze
losten de concurrentieafspraken anders op. De pachters
gingen zelf met hun wagen het koren ophalen om klanten
te trekken. Alleen toen minderjarige kinderen de bezitters werden van de molen van Ter Borch, van Karichoven
en die van Heukelom, zorgde voogd Bertout Bac dat de
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Ten tijde van de Kievietsen werden de bepalingen van
het Keurboek van Oisterwijk vastgelegd. Deze costumen
(gewoonterecht) bepaalden over Ter Borchs molens dat
de mulder altijd met sluizen en schutten het water van de
Ley op een bepaalde hoogte moest houden, althans van Sint
Geertrui (maart) tot Bamis (1 oktober). De boete bedroeg
drie gulden voor elke keer dat de sluis even opging.13 Daarvan
kreeg de verklikker één gulden. Het stuwen had als voordeel
dat de gronden enige tijd met water en rivierklei overspoeld
werden (de Vloet), terwijl het water weer weg moest zijn wanneer de beemden bij Ter Borch gehooid werden.
Na 1600 komt het leengoed Ter Borch steeds in andere
handen. In 1633 wordt het omschreven als een ‘huizing
met schuur en schop, bakhuis en schaapskooi. Daarnaast een
boomgaard.’. Het geheel is omgraven en een deel heette
hoogburcht en een ander laagburcht en daarop stonden
bomen en hakhout. Verder maakten twee (water)molens
die tegen elkaar aanstonden, deel uit van het goed. De ene
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De familie Holleman geniet van een boottochtje bij de oude watermolen
Ter Borch (ca. 1900).

was een korenmolen en de ander een volmolen. Verder een
rosmolen om olie te persen met een molenhuis en hof.
De volmolen heeft erg te lijden gehad van de neergang van
de wolindustrie in Oisterwijk. De bezitter kwam in de problemen en raakte zijn molen kwijt. Het leengoed viel uiteen.
In 1731 werd het geveild in het Koffiehuis in Den Bosch. De
hoeve bleek nog steeds wat allure te hebben, maar er was
bijna geen grond bij. Verder moest de hoevenaar de molenaar
en zijn klanten recht van doorgang geven. Daar stond
wel tegenover dat de molenaar de dijk bij moest houden.
De molenaar mocht daarvoor de heuvel, ‘borg’ genaamd,
afgraven en dat is ook het droeve einde geweest van het
laatste direct zichtbare restant van Ter Borch.14 Enkel spo-
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ren van de gracht resten ons nog. Leengoederen bestaan
niet meer in deze tijd, maar de Waterhoef bleef een mooie
hoeve.

Nemelaar
Het gebied met het landhuis (kasteel) Nemelaar viel niet
onder de parochie Oisterwijk, maar lag in Haaren. De functie
van het herenhuis hield zozeer verband met het verdwijnen
van Ter Borch en de bewoners waren zozeer verwant met de
families van de andere pandheren rond Oisterwijk dat dit
‘kasteel’ niet buiten beschouwing kan blijven.
Het huidige huis Nemelaar ligt te noordoosten van Ter Borch
in een vergelijkbare natte omgeving. De samenloop van
Voorste en Achterste Stroom heette in het verleden Amer
(den Emer werd ‘de Nemer’) en met laar (bos of open plek
in een bos) leverde dat de oorspronkelijke naam Nemerlaar
op. De Nemelaar is nooit een jachtslot van de hertogen
van Brabant geweest en het huidige ‘kasteel’ dateert ook
niet uit de 13de of 14 de eeuw.15 Wel was aan het landgoed
een belangrijk jachtrecht verbonden. Dat is opmerkelijk
want de hertog gaf een leengoed en een jachtrecht meestal
apart uit, maar bij Nemelaar waren leengoed en jachtrecht
gecombineerd.16 De hertogen Wencelaus en Johanna gaven
op 22 maart 1357 volgens Brabants recht dit leen aan hun
dienstman en hofmeester, heer Jan de Rover. De ridder
kreeg er “mede het genot van de hertogelijke warande (het
jachtrecht) in die parochie en dorpen van Oisterwijk, van Haaren
en van Esch, met de visserij op de stroom tussen de molen Ter
Borch en de sluis van Luissel”.17 De opkomst van particulier
landbezit en van de landbouw hadden het oorspronkelijk
geheel vrije jachtrecht ingeperkt. Het kwam als een vermogensrecht dat veel aanzien gaf, aan de aristocratie. De
boeren en burgers werden van de warande uitgesloten en
elke wildvangst behalve die binnen de eigen omheiningen
was stroperij.18 Vanuit zijn positie als landvorst had de
hertog alle jachtrecht in de Meierij naar zich toegetrokken
en in delen (warandes) als leen weer uitgegeven.19 Wie de
voorganger van Jan de Rover als eigenaar is geweest, is
niet duidelijk. Mogelijk was Willem van den Bossche, leenman van Ten Bijgaarde, aan de Rovers verwant.
Tezelfdertijd als Jan de Rover leenman op De Nemelaar
werd, schonken de schepenen en de geburen van Oisterwijk
en het dorp Haaren aan Jan de Rover de weg die tot de gemeint hoorde en die voor Nemelaar gelegen was. Ze wilden
de machtige heer te vriend houden. Aan de akte hing het
gemeenschappelijk zegel van de Oisterwijkse schepenen.
Na Jan de Rover kwamen er nog een zoon Dirk, een kleinzoon Jan en een achterkleinzoon Jan en diens zoon Jan.

Oude foto van de achterzijde van Nemelaar (ca. 1900).

De laatste stierf zonder wettige kinderen en de Nemelaar
ging via een nicht over op haar zoon Willem van Bochoven. Diens dochter was met een Van Vladeracken getrouwd
en zo kwam het jachtrecht daar terecht. Jonker Carel van
Vladeracken bezat het jachtrecht voor heel Oisterwijk,
Haaren en Esch, maar hij verkocht het deel bij het gehucht
Heukelom ‘het recht van wildbaan en van jagen met fretten (op konijnen) en havikken (op patrijzen)’ voor twee
okshoofden Franse wijn aan zijn oom.20 Deze Hendrik van
Doerne, die tevens zijn zwager was, was toentertijd de
eigenaar van kasteel Durendaal. Dat was nogal wat, want
een leengoed (en het jachtrecht was dat ook) mocht in
principe niet gesplitst worden. De overdracht vond plaats
te Oisterwijk voor schepenen en in aanwezigheid van een
aantal aanzienlijke heren, bezitters van de andere leengoederen.

Durendaal
Het goed Durendaal aan de andere kant van Oisterwijk
was geen leengoed en dat is uitzonderlijk. Het was een
eigengoed, een allodium in volle eigendom. Waar het in
en om de Vrijheid steeds om leengoederen gaat, mogen we
aannemen dat de hertog deze overgenomen heeft van de
voormalige heer van Tilburg, of gekocht van diens erfgenamen. Die hertogsgrond gaf hij in de 13de eeuw in leen uit.
Dat deed hij ook met grond voor ontginningen. 21 Dat was
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Uitvergroting van een prentbriefkaart. In de verte zijn de restanten
van de boerderij van Durendaal te ontwaren (rond 1950).

Een van de opvallende eigenaren was heer Henrik van
Doerne. Hij kocht van zijn neef, de heer van Nemelaar, een
eigen warande in en omtrent Heukelom. Hij zal in de omgeving nog meer bijgekocht hebben. Voortaan had de heer
van Durendaal een jachtgebied dat liep ten westen van wat
nu de Baerdijk is, vanaf de Voorste Stroom tot het schoor
van Goosen Emmen (dat is de brug bij Klein Speijck), want
daar begon de Grote Hei, die gemeint was. Henrik van
Doeren stelde ook meteen een warandebewaker aan. De
boete op stroperij was niet mis, geen 20 schellingen maar
20 ducaten, in die tijd een jaarloon. Tussen de opvolgende
eigenaar van Durendaal en de opvolger van de bezitter van
de Nemelaar ontstond nog een lange juridische strijd. De
leenman van Nemelaar, baron Cronstrom, betwistte de
rechtmatigheid van de overdracht van een flink deel van
zijn jachtrecht in Oisterwijk en omgeving aan Durendaal.
Dat recht zat immers vastgekoppeld aan zijn leen. En elk
deel van een leen (zelfs een rente) is zelf weer een (onder)
leen. Het westelijk deel van het jachtrecht kon volgens
hem niet losgeknipt worden en verbonden aan een bezit
dat geen leengoed was. Hij had gelijk. Maar gelijk krijgen
is iets anders. Jan Louis van Renesse van Baer, heer van
Durendaal, heeft de rechtszaak gewonnen.24 Wel is er altijd
een luchtje blijven hangen aan de rechtmatigheid van de
jacht bij de Honsberg.			
In 1762 was Pieter Bouwens, kolonel in staatse dienst, eigenaar van Durendaal. In 1773 verkocht hij “seeckere casteel

niet het geval met het stuk grond in Heukelom dat Durendaal werd genoemd. Hier moet een vrij geërfde heerboer
gezeten hebben. Met de overgang van het systeem van
horigen en vrije boeren naar het nieuwe (pacht)systeem
na de inlijving bij Brabant waren de horigen en de meeste
zelfstandigen pachter geworden. Maar een enkeling kon
voortbestaan als vrije boer op de eigen voorouderlijke
landerijen. Durendaal was geen leen en had geen heer boven
zich. Er zal een wellicht omwaterde hoeve hebben gestaan.
Daar is laat in de 15de eeuw een buitenhuis gebouwd met een
gracht eromheen.22 In latere tijden lag de pachthoeve binnen
de gracht. Die boerderij heeft de laatste wereldoorlog niet
overleefd.				
Van het huis Durendaal en ook van de boerderij is geen tekening of foto bekend. Het prentje in het toch al suspecte
boek van Hanewinckel van ‘Oisterwijk’, naar een gravure
uit 1640 met daarop een kasteel en kerk, betreft het vlek
‘Oosterwijk’ aan de Linge.23

Advertentie uit de ‘s-Gravenhaegse Courant van 4 september 1744,
waarin Durendael te koop wordt aangeboden.
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Het herenhuis dat tegenwoordig het oude landgoed De Hondsberg siert.

De Agnesschool in de Putten, die plaats maakte voor scholengemeenschap Durendaal.

of adelycke huyzinge Durendael”, met de jacht en visserij.
Koper was meester Gerrebrandt van Grootveld uit Hoorn
voor 55.000 gulden. De nieuwe eigenaar zat al snel met
zijn aanwinst in de maag. Hij verkocht tenslotte in 1777
Durendaal aan Ludolf baron van Tengnagell tot Bronkhorst. “Maak van de baron in godsnaam een koopman” had
de pastoor de ongelukkige Van Grootveld aangeraden. Ook
Van Tengnagel kon niets meer met het kasteel doen. Het
werd, nog geen tweehonderd jaar oud, afgebroken. Voortaan werd gesproken over de Honsberg in plaats van het
oude landgoed Durendaal.

2-College Durendaal, gebouwd op de hoogte van Swanenberg.

De Hon(d)sberg
De d in Hondsberg is volkse verbastering. Het element ‘hon’
in de naam werd niet meer begrepen. Hon verwijst naar
onvruchtbare grond.25 We komen het uitgestrekte leengoed
tegen op het moment dat Jan iii daarvoor 45 schellingen en
30 pond liet heffen van de adellijke familie Van Haren. Het
goed strekte zich uit van de gemeint van Oisterwijk tot de
Reusel. Er stond minstens een, maar mogelijk enkele kleine
pachthoeven op. Toen Willem van Haaren de beloofde pacht
van een mud rogge niet kon nakomen (de armetierige grond
bracht te weinig op) werd het onderpand, de boerderij met
de ontginning geveild. De nieuwe bezitter werd zijn schoonbroer ridder Lambrecht Millinck, die beleend was met het
kasteel en de heerlijkheid Waalwijk. Uiteindelijk kwam de
Hondsberg via de vrouwelijke lijn voor lange tijd in handen
van jonker Cornelis Prouninck van Deventer. Het bleef

tobben, en bovendien zat de jonker vanwege zijn grote gezin voortdurend op zwart zaad. In mei 1643 kwam het tot
een deling met Adriaan Janssen van Tuyll. Dan heet het deel
met de oude boerderij ‘de Oude Hondsberg’ (nu van Brabants
Landschap). De omstreeks 1600 gebouwde tweede hoeve
is dan de Nieuwe Hondsberg. Daarnaast bezat de heer van
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De buurtschap Kerkhoven.

meld. Mogelijk vestigden zich in dit pand de zusters van de
Derde Orde, voordat ze op dezelfde plek een klooster lieten
bouwen. De prins-bisschop van Luik gaf de zusters in 1451
immers de kans om binnen 25 jaar een betere verblijfplaats
binnen Oisterwijk te zoeken.26 Daarmee bevestigde hij
tevens dat de kloosterstichting al had plaats gevonden.
Die zal gestart zijn in een poortershuis binnen de vrijheid,
voordat de nonnen de kans kregen om vlak bij de kerk
maar buiten de Vrijheid hun isolement te zoeken. Met de
koop door de Franciscanessen werd hun terrein, dat het
dichtst bij het kerkhof lag, afgescheiden van het goed Ten
Kerkhoff. De zusters aan de Kloosterdijk (de Moergestelseweg) hebben op hun landerijen (vooral ten zuiden van de
stroom) pachters aan het werk gezet, want in 1471 kregen
ze van Oisterwijk een aartbrief (deelnemersbewijs) om de
Oisterwijkse gemeint te mogen gebruiken. 27
Het aangrenzende landgoed Swanenberg lag waar thans
het gebouw van de scholengemeenschap Durendaal staat
en eerder de Agnesschool stond. Voor dit goed met daarop

Durendaal hier vanouds een wat noordelijker gelegen groot
complex. In de latere, 19de eeuwse villa werd in de 20 ste
eeuw een observatie- en behandelinstituut gevestigd.

Het goed Kerkhoven en het goed
Karlichoven
In de leenboeken van de hertog van Brabant met mooie
namen als Casselboek, Stootboek en Spechtboek, komen
we in de parochie Oisterwijk in 1312 het leengoed ‘Ten
Kerkhove’ tegen. De bezitter was Jan Goosen van Beke.
In een volgende vermelding van 1355 blijkt er een huis
(herenhuis) en een hofstad (boerderij) op te staan met de
bijbehorende hof en beemden.
Het ligt naast het leengoed Swanenberg. Het herenhuis lag
aan de noordkant van de Leij en werd later niet meer ver-
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Het Gasthuis aan
de Udenhoutseweg,
gebouwd in 1879.
In 1970 verrees
hier bejaardenoord
Ten Bijgaarde, dat
intussen ook weer
verdwenen is.

een hofstad betaalde de pachter jaarlijks 12 nieuwe penningen.
Een van de eigenaren is Jan Bac geweest, de zoon van Art
genaamd Betrout Bac van Tilburg. Uit Swanenberg beurde
de Tafel van de H. Geest een uitkering en verder de kapel
van Catharinenberg, maar er was ook een uitkering voor
de zusters zelf. Daarnaast is het goed bezwaard met de
hertogcijns (jaarlijks 12 penningen aan de hertog) en een
cijns voor de altaristen van Oisterwijk.
De volksmond heeft van Karlychoven ‘Kerkhoven’ gemaakt.
Daardoor ligt verwisseling met het goed Kerkhoven op de

loer. Kerkhoven is een landgoed vernoemd naar het nabijgelegen kerkhof maar Karlychoven verwijst naar de hoeve van
een zekere Karel. Karlychoven werd de naam van een langgerekt gehucht ten noorden van het akkergebied De Schijf.
Het ging om een paar boerderen langs de Oude Bossche Baan,
tegenwoordig bekend als Kerkhovensestraat en de Donkersteeg bij de molen tot aan de weg naar Haaren (de buitenweg
van Heukelom naar ’s-Hertogenbosch).		
De Wilhelmieten, die buiten de poorten van ’s-Hertogenbosch het klooster Porta Caeli (de Hemelpoort) bezaten,
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dat de Van Eles ernaar streefden zelf de hoofdpachter te
worden van de Baselaars.

Ten Bijgaarde en andere leengoederen
Het kleinere Ten Bijgaarde wordt altijd in één adem vermeld
met het goed Ten Einde.30 Door koop werden deze leengoederen al vroeg gevoegd bij het vrij-eigen goed Durendaal.
Ten Bijgaarde en Ten Einde bestonden elk uit een hoeve
met landerijen ten noorden van de stroom. Tegenwoordig
is hier (het goed Ten Einde) nu de Prinsessenwijk (Konijnenberg). De Beukendreef of Lage Baan loopt er dwars
doorheen. In 1654 werd Ten Bijgaarde, dat ten noorden van
de Hoogstraat bij de kerk lag, in kavels verdeeld en verkocht
ten behoeve van de kinderen Van Doerne-Van Merode. Dat
verdween uit het leenverband.
Wat overbleef was een deel van het goed Ten Einde over de
Leij bij Durendaal.
In 1303 was Geerlinc van den Bossche de bezitter van het
leengoed Ten Bijgaarde. Via vererving kwam het goed bij de
kinderen van hoogschout Dirc de Rover terecht en vervolgens bij de grootgrondbezitter Aert Wolfaerts. Ridder Jan
Back erfde het van zijn moeder, een Wolfaert, evenals het
goed Ten Kerkhove. Zijn dochter trouwde in binnen het
Hollandse geslacht Van Brederode en gaf aan haar zoon,
Reinier Wolfaertszoon van Brederode, zowel Ten Bijgaarde,
Ten Einde, als Durendaal met landhuis, pachthoeve en al
zijn landerijen door, waaronder ook de Kerkhovense molen.
De katholieke tak van de Van Brederodes werd zo de grootste grootgrondbezitter van de parochie Oisterwijk.
Volledigheidshalve moeten nog genoemd worden de Noorkenscijns en leengoederen Van Amersoyen, beide met
vooral landerijen in de Schijf. Evenals De Mispelboom
waren ze alle gelegen binnen de parochie Oisterwijk maar
meest buiten de Vrijheid.
Ook de veelvuldige onderlinge verwantschap tussen de
pachtheren van de Oisterwijkse leengoederen komt hier
niet verder ter sprake.31

De Beukendreef, op de hoogte waar eertijds de toegangsweg naar
Durendaal lag.

blijken in de 14 de eeuw in Oisterwijk ook de bezitters te zijn
van een cijnsgoed Karlychoven. In het oudste hertogelijke
cijnsboek van 1340 staat dat de “fratres de Porta Celi”
hem daarvoor 12 schellingen en 4½ oude denieren cijns
moeten betalen.28 De Bossche monniken hebben dit goed
in erfpacht uitgegeven aan Jan zoon van Jan van Ele van
Oesterwijc. In 1381 kwam Karlyhoven aan diens schoonzoon Jan Wijtmans. De hoeve waarvan in 1367 sprake is,
behoorde toen toe aan Jan van den Dijk, die de het halve
bedrijf verpacht had aan Jacob van Ele voor 14 mud rogge
Bossche maat en 12 el linnen. Wat Jacob nog meer oogstte
en fokte (want hij pacht van Van den Dijk ook nog beemden
in Wippenhout en wellicht meer) moest hij toerekenen aan
de opbrengst van de hoeve Karlychoven. De boedel was
namelijk gemeenschappelijk en het vee is half om half van
de pachter en de verpachter.29 Die halfpacht (het werk plus
een jaarlijkse pachtsom) was klaarblijkelijk zo onvoordelig
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Gravure, vervaardigd door L.Portman (1805). Op weg naar de markt zo halfweg tussen Tilburg en Den Bosch.

“de stille ingezetene
					 van den lande”
Pruikentijd in Oisterwijk

“De inwoners van de Meierij zijn in ’t algemeen arm. (..)
Door de nood gedwongen, vervallen kleine boeren dikwijls
tot dieverij. Men getuigt dat er ondanks de strenge maatregelen ten aanzien van dit kwaad, in de Meierij meer dieven
aangetroffen worden dan in andere Generaliteitslanden. De beste en meeste inwoners persen
door verdubbelde arbeid opbrengsten uit de
dorre akker. Vroeg en laat zijn ze met hun
landwerk bezig. Velen zoeken hun kost in het
hoeden van vee, waar de schrale hei gelegenheid voor geeft. Schapen worden hier in grote
menigte gefokt en de wol gebruikt in de
lakenweverijen.” 1

Tafelschel uit 1682 waarmee de schout de afgevaardigden van het ‘Quartier
Osterwyck’ tot de orde riep.

1651

1800

Sociale separatie

hun gezinnen liever hier dan in de
hoofdstad lieten wonen. Je zou bijna
Wie het verslag in briefvorm van
van Klein-Zwitserland spreken, als
dominee Stephanus Hanewinckel
men ziet hoeveel officieren van het
over zijn (deels gefingeerde) Reize
Zwitserse regiment een huis kochten
door de Majorij van ’s-Hertogenbosch
in Oisterwijk en hier enkele jaren
(1798-1799) leest, zal denken dat
verbleven, maar bijna altijd weer
de spanningen tussen katholiek en
vertrokken. Alleen de hier nog steeds
protestant in de Generaliteitslanden
de
wonende Massugers gaan in vaderop het eind van de 18 eeuw nog
lijke lijn op hun terug. Dat in en uit
even erg zijn als een eeuw tevoren.
vliegen had tot gevolg dat door nieuwe
Ook de plakkaten van de Staten na
injecties van onverdraagzaamheid het
1700 tegen rooms bijgeloof en roomse
onderling onbegrip bleef bestaan.
praktijken laten dat denken. Maar de
De protestantse families ooit uit de
dominee is literair bezig, vol sarcasRepubliek afkomstig, die hier bleven
me en wellicht is zijn papenvreterij
en Oisterwijkers werden, vormden
wel deels zelfspot. En elk plakkaat
Portret
van
dominee
Hanewinckel.
één hechte clan. Men huwde uiteruit Den Haag, uitgevaardigd na weer
aard veel binnen die groep en men
een nurkse klacht, had maar één,
speelde elkaar winstgevende baantjes
twee jaar enig effect om de schijn op
toe. Het Lindeind, eens een marktplaats met evenveel
te houden. De praktijk was anders, zowel in Oisterwijk als
herbergen als huizen, kende nu aan weerszijden tientallen
in het Kwartier. Iedereen had zich aan de ongemakkelijke
statige elitewoningen.
situatie aangepast.		
In toenmalige teksten werd Oisterwijk geprezen om zijn
Wel liepen hier twee bevolkingsgroepen om elkaar heen en
schone lucht. Waar iedereen nog steeds dacht dat luchtleefden grotendeels in twee door de godsdienst gescheiden
vervuiling de hoofdoorzaak was van veel ziekten, kon men
sociale verbanden. Een voorbeeld: de vroegere H. Geesttafel
geen betere aanbeveling hebben.
werd onder de naam Armentafel gecontroleerd door de plaatMaar de grote massa van de Oisterwijkse bevolking was
selijke overheid. Daarnaast was er een particuliere Diaconie
arm en schone lucht was voor hen niet de eerste levensgevormd voor Nederduits Gereformeerde gelovigen. Elke
behoefte. De roomsen hadden alleen hun onderlinge soligroep was sterk op zichzelf betrokken.
dariteit en een geloof in wonderen. Hoop op verbetering
De nog steeds relatief kleine protestantse minderheid,
hoefden zij niet van hun bestuurders te verwachten. Daarhad de meerderheid in de schepenbank en nagenoeg alle
om waren zij op een onmachtige manier meestal ook intole‘officieren’ (leidinggevenden) hadden belijdenis gedaan.
rant naar de protestantse bovenlaag. Niets was leuker dan
De schout en zijn stadhouder, de secretaris, de notaris,
die tot op het randjes uit te dagen met roomse rituelen. Op
de procureurs, de commiezen, de dekens, keurmeesters
het kerkhof werden op een lijkbaar kruisen van stro of hout
en de meeste ambtenaren hoorden tot die gemeenschap.
bevestigd. Als het kon werd het vaandel van het gilde met de
Maar bij een iets minder lucratieve baan als die van vor2
afbeelding van de gildeheilige meegedragen. Aan het kleed
ster, begon het al moeilijk te worden. Er waren te weinig
over de baar werden heiligenprentjes vastgemaakt. Voor
protestanten om alle zeven schepenzetels (alleen preseneen calvinist is en was een uitvaart een kerkelijke gebeurtetiegeld) te bezetten. Een borgemeester (verantwoordelijk
nis, voor de katholieken was en is het op de eerste plaats een
voor de belastingafdracht) of zetter (de ophaler van belasafscheid van en in de familie, maar ook een manifestatie
tinggeld) was helemaal een baan die niemand wilde. Die
van iemands status binnen de gemeenschap.3
waren hoofdelijk aansprakelijk voor de opbrengst. Na het
dienstjaar resulteerde de functie nogal eens in een faillisDe plakkaten van de Staten Generaal gingen dan ook over de
sement. Voor die verplichting werd daarom een katholiek
benoeming van katholieke schepenen, over bijgeloof en over
aangewezen.
maaltijden en drankmisbruik bij begrafenissen en dopen.4
Voor het merendeel van de weinige protestanten was de
De eigenaren van de vele grote en kleine (leen)goederen
Vrijheid slechts een doorgangsoord, soms vanwege een huin en om Oisterwijk zou men als een derde groep kunnen
welijk, meestal omdat officieren van het Bossche garnizoen
beschouwen. Dat waren, protestant of katholiek, meest

175

“de stille ingezetene van den l ande”

Bidprentje van de Oisterwijkse Anna Catharina van Hees, stichteres
van de Zusters van de Choorstraat in Den Bosch.

adellijke heren en dames die ook elders een domicilie hadden. Ondanks hun plaatselijke belangen zijn ze nauwelijks
Oisterwijkers te noemen. Ze waren zelden aanwezig en
lieten zich dan nog nauwelijks in de Vrijheid zien.
Misschien is de heer De La Reviere op Durendaal een uitzondering. Hij doneerde in de 17de eeuw een som waarvan
weer twee oude vrouwen aan het kerkhof konden worden
ondergebracht in een Oisterwijks hofje. Hofjes kennen we
uit de Hollandse steden, maar dit hofje had minder opsmuk.

zichtbaar in de hand.6 Verbondenheid tonen ook als een
processie verboden is. Ook op zondag gingen kraampjes en
winkels open wanneer het om etenswaren voor pelgrims
en devotiemateriaal ging.
Een punt waarop nooit een compromis te bereiken viel,
was het onderwijs en speciaal het godsdienstonderwijs.
Dat moest van overheidswege door een protestantse
schoolmeester gegeven worden. De katholieke organisatie
was met de verdrijving van priesters helemaal weggevallen.
Zelfs toen in de 18de eeuw oogluikend de aanwezigheid van
een pastoor werd toegestaan voor de sacramentele bediening, was er een uitdrukkelijke voorwaarde: geen godsdienstonderricht.
Van 1650 tot 1795 hebben klopjes en kwezelaars ondergronds de katholiciteit levend gehouden.7 Niet alleen lieten
ze priesters onderduiken, maar ze gaven gericht godsdienstonderwijs. Kwezels waren leken en meestal vrouwen.
Daarom heeft het woord ‘kwezel’ later een ongunstige
betekenis gekregen toen na 1800 de katholieke mannelijke
hiërarchie het weer voor het zeggen kreeg. Onterecht. De
geschiedenis laat ons een ondergrondse zien van dappere
vrouwen die van onschatbare betekenis zijn geweest voor
de katholieke continuïteit.8			

Confrontatie wordt demonstratie
De afgedwongen politieke reformatie vanaf de tweede
helft van de 17de eeuw, bleek in de 18de eeuw geslaagd. Maar
de religieuze reformatie, die in het spoor moest volgen, is
uitgebleven. Daar zal de afkeer van elke culturele integratie schuld van zijn. De elite had vanuit Verlichtingsideeën
wel een beschavingsproces voor ogen, maar de paternalistische en weinig psychologische aanpak deed dat mislukken. De onmachtigen wilden eerst wat invloed en voor het
overige geen betutteling. Dat is duidelijk te maken met de
zondagsheiliging. Dat was een wens vanuit zowel katholieke als protestantse geloofsbeleving. Maar in cultureel
opzicht was de invulling daarvan totaal verschillend.
Voor een gereformeerde, uitgaande van een persoonlijke
beleving, ging het om zondagsrust, om het stilleggen van
het openbare leven. Voor een katholiek, uitgaande van een
gemeenschap van heiligen, hoorde de zondag een viering
te zijn.5 Samen op straat met de rozenkrans duidelijk
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gens nog een keer de dominee de lelijkste
Kwezels gaven zogenaamd brei- en
verwensingen (schelm en hondsvot) na.
naailessen. In werkelijkheid ging het
Maar vernielingen en handtastelijkheden
altijd om godsdienstlessen, naast het
kwamen nu eerder in de eigen gesloten
protestantse onderwijs op de dorpsschool
leefomgeving voor.
achter de kerk. Soms ook om gewoon reken- en taalonderwijs voor meisjes maar
Korte lontjes
steeds met godsdienstlessen. Het alternaIn de avond van 30 maart 1723 kwam
tief, helemaal van school wegblijven (er
9
dominee De Lange van Loon op Zand
was geen leerplicht) zag men liever niet.
naar huis rijden en hoorde aan de rand
In Oisterwijk kennen we zo’n pastorale
van Oisterwijk omstreeks acht uur
werkster in de persoon van Jenneke
geschreeuw. Hij werd aangeroepen
Minekes. Maar er zijn hier zeker meer
“meneer, meneer” maar wilde doorrijden.
kwezels geweest, zoals Allegonda van
Toen hij hoorde dat seigneur Glaviman
Yerssel en Lucia Verhoeven.10 Jenneke
erg gewond was en op sterven lag, ging
had een bijschooltje in Oisterwijk en een
hij de herberg van Jan Cocx naast de kerk
in Udenhout opgezet, waarin ook lezen
in de Kerkstraat binnen waar de man lag,
en schrijven werd geoefend. Dat weten
op zijn zij, op drie aangeschoven stoelen.
we uit jaarlijkse klachten van de protesDirck van Wijck lag erbij op zijn knieën
tantse schoolmeester van Oisterwijk aan
en vroeg Anthony Glaviman om vergede officiële instanties. Hij leefde deels
ving.14 Glaviman vertelde de dominee
van het schoolgeld dat ouders in die tijd
dat Van Wijck hem gestoken had. Hij
moesten betalen. Daarom zal zijn ergervroeg de ‘bedienaar van het goddelijk
nis meer te maken hebben gehad met zijn
woord’ om een troostrijk gesprek, zo
teruglopend inkomen dan het ‘bijgeloof’.
Vrouwenkleding uit de achttiende eeuw.
bang was hij voor de dood. Zo’n gesprek
Ook de hervormde schoolmeester van
onder vier ogen, laten we het geen biecht
Udenhout klaagde over de bijschool daar.
noemen, was een privézaak. Jan van
Mogelijk was dat Maria Pitjouw, die les gaf
Rotterdam, de stiefzoon van Van Wijck die ook aanwezig
in het voorhuis van Jan Willem Burghmans (Berghmans).11
was, wilde echter niet uit de kamer gaan. De schijnbaar
Vanaf 1709 kwam dat jaar na jaar ter sprake in de classtervende griffieklerk smeekte hem daarom en de dominee
sis (hogere kerkenraad) van ’s-Hertogenbosch, maar de
probeerde tevergeefs op Van Rotterdam in te praten. Toen
kwartierschout maakte weinig haast met ingrijpen.12 De
de man eindelijk wel wegging, kwam hij even later razend
toename van klachten in de periode 1709-1712 hing samen
van woede terug. Weer vroeg de dominee even tijd om zijn
met een aangescherpt schoolreglement dat in 1709 uitging
plicht te doen. De man bleef echter boos en bits. Secretaris
van de Staten-Generaal en dat het anti-paapse reglement
Althoffer kwam erbij maar ook hij kon Van Rotterdam niet
van 1655 verving. Na 1725 zijn er weinig klachten meer in
overhalen. Deze drukte Althoffer in een hoek, daagde hem
het Kwartier van Oisterwijk. De oorzaak was niet dat de
uit het buiten uit te vechten. Die wilde niet meegaan zonkatholieke bijscholen verdwenen waren, integendeel, het
der de ‘eerlijke mannen’ in zijn gezelschap. Daarop trok de
betekende dat beide volksdelen – en met name de protesrazende man zijn degen en viel op de secretaris aan. Meer
tanten – zich bij de situatie hadden neergelegd.
wist de dominee niet, want hij werd naar buiten geloodst.
De onderlinge afkeer bleef bestaan, maar de animositeit
Deze getuigenis heeft De Lange op 3 april op schrift laten
tussen de bevolkingsgroepen was grotendeels verdwenen.
zetten door notaris Andries van der Burght, helemaal in
Maar er bleven grote ego’s en kleine lontjes. Die uitten zich
Tilburg.15 Bij dezelfde gelegenheid legde ook Johan Althoffer
nu voornamelijk in eigen kring, maar niet altijd. Pastoor
een verklaring af voor dezelfde externe notaris. Ook hij was
Johan de Winter vervloekte, toen hij te paard door de Kleiin de herberg Het Fortuyn bij de kerk waar ook Van Wijck
ne Hei reed, Hans Nouwens, herbergier binnen dat nieuw
was met zijn twee stiefzonen Jan en Dirk van Rotterdam.16
bewoonde gebied, die zich tot de Hervorming bekeerd had,
De heren zaten aan de wijn en Van Wijck raakte in hevige
en maakte hem uit voor geus die het om een extra zakcent
discussie met Glaviman. Van Wijck beriep zich erop dat
van de duivel ging.13 Op hetzelfde niveau riepen straatjon-
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aangevers en door twee getuigen.18 Dat alles erger leek dan
aan het papier was toevertrouwd, bleek twee dagen later
wanneer de dominee bij Glavimans kwam informeren naar
zijn toestand. Het enig gevolg lijkt te zijn dat Dirck van
Wijck zijn functie van presidentschepen wel kon vergeten.
Klachten werden neergelegd in notarisakten zonder dat er
iets mee gedaan werd. Pas al er ooit een proces gevoerd zou
worden, zouden ze uit het archief gehaald worden. In het
begin van de 18de eeuw regende het klachten uit Heukelom,
Udenhout, Enschot, Berkel maar ook Helvoirt over pastoor
Johan de Winter en zijn kapelaan. Beide waren in de Vrijheid woonachtig maar hadden een uitgestrekte parochie.
Keer op keer werd opgetekend dat ze niet kwamen, waardoor
iemand stierf zonder te kunnen biechten. Daarbij werd gesuggereerd dat de heren wegbleven bij mensen zonder geld.
Als De Winter beloofde de volgende dag te komen, verscheen
hij niet. Meneer pastoor moest eerst ‘gebarbierd wezen’, en
kreeg twee uur later te horen dat het niet meer nodig was
omdat de vrouw in het kraambed al was overleden. Geen
wonder dat als een van de heren mis kwam lezen in de
schuurkapel van Udenhout (of Berkel of Enschot) men het
kazuifel verstopte, andere attributen zoek maakte en met
allerlei pesterijen liet merken hoe weinig men hem achtte.
Johan de Winter verkondigde vervolgens vanaf de preekstoel dat die van Udenhout ‘stijloren‘ waren. Vanaf zijn
paard (weer uit de hoogte) deelde hij mee dat hij met Kerstmis en voorlopig geen ‘kerk zou doen’ in Udenhout.19
Ruzies kunnen lang doorzeuren. Men legde ook jaren
nadien klachten vast. In 1710 was het zeven jaar geleden
dat pastoor de Winter enkele malen uit Oisterwijk was
gekomen om in de Udenhoutse kerk te komen. Dat lukte
hem echter pas toen hij de smid het slot kapot liet slaan en
een nieuw slot liet aanbrengen alsof er geen kerkmeesters
waren. De kerk was nota bene de schuur van Jan Willem
Burghmans naast zijn huis. De weleerwaarde stak de
sleutel ervan in zijn eigen zak en nam ook nog het misgewaad mee.20 Joost van Rijswijk had daar iets van gezegd
en kreeg Ons Heer geweigerd in de kerk van Oisterwijk.
De Udenhouter werd verder de kerk uitgestuurd omdat
hij geweigerd had bij een begrafenis geld te offeren. Het
draaide toch overal om geld. De Winter had ook een eigen
kerkelijke leer waarin driemaal buiten de eigen parochie
naar de mis gaan een doodzonde was, en dat men buiten
een proces geen vals getuigenis mocht afleggen, maar
tijdens een proces was dat niet erg. Dergelijke getuigenverklaringen, vals of niet, maken van de notarisboeken uit die
tijd behoorlijke roddelboeken.21

Gebodenkastje te Heukelom bij de kapel van o.l.v. van de Ganzenpoel,
voor de annexatie.

hij president was en dat de klerk zijn dienaar was en niet
eens procureur.17 Opeens trok Van Wijck zijn degen en
sloeg Glaviman op het hoofd en doorstak hem vervolgens.
Hij viel met zijn degen ook Althoffer aan, maar Jan Cocx
kwam tussenbeide, kreeg een houw en werd tegen de grond
geslagen. Bij een tweede stoot van de driftkop richting
Althoffer bleef de degen in de muur steken. Jan van Rotterdam belette daarop de secretaris met de punt van zijn
degen, om het eigen wapen te trekken. Eveneens met onblote degen zorgde Van Rotterdam ervoor dat er geen omstanders te hulp konden komen. De akte is gericht aan de
stadhouder van de kwartierschout en ondertekend door de

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

178

In de Drye Swaentjes, gebouwd in 1660 door herbergier Antonie Smits.

In de Drye Swaentjes			
Nadat de voorganger geheel uitgebrand was, was de
herberg met brouwerij In de Drye Swaentjes kort na
1660 door de rijke brouwer, schepen en H.Geestmeester
Antonie Smits opgebouwd zoals we het huis nu kennen.22
Uit zijn vele huizen erfde zoon Embrecht, ook schepen,
dit erf. In de drukbezochte herberg werd wijn en brandewijn geschonken en klein bier. Toch was het aparte
brouwhuis groot met een ketel van twintig tonnen bier.
Dat werd geheel door het herbergbezoek gebruikt, want
Embrecht verkocht geen bier. Hij was een huisbrouwer.
Naast het statige pand en het brouwhuis had hij ook nog
een paardenstal en een schuur. Met Embrecht ging het

minder goed. Het brouwhuis verdween. Zijn schoonzoons
stonden bekend als ruziezoekende kroeglopers en ook in
zijn gelagkamer werden meer dan eens messen in de rug
gestoken. Zo noemde een dronken stamgast een lid van de
Barbaraschut, eens ‘prins’, waar het gilde alleen keizers en
koningen kende. Gedreigd met een proces, riep hij: ‘dagvaart
mijn kloten maar’. Zoon Francis verarmde zozeer dat hij
‘In de Drye Swaentjes’ tegenover de grote linde kwijt raakte,
maar de andere zoon, pastoor Johan Smits, hield nog het
bezit van de Hondsberg over aan het familiefortuin.23

Dagelijks leven

Dan werd je behandeld als overspeligen en hoereerders.
De indruk bestaat dat sommige beter gesitueerde katholieken uit Oisterwijk vertrokken naar de dorpen waar bij
gebrek aan andersdenkenden minder ergernis was. Zeker
verhuisden er ook naar de heerlijkheid Tilburg waar een
katholieke baron de politiek-religieuze reformatie enigszins kon saboteren en in ieder geval milder maakte. De
achterblijvers waren arm. Ze hielden zich koest. Zij waren

De mensen konden ‘voor de wet’ trouwen voor de dominee of voor de schepenen. In Oisterwijk maar waarschijnlijk ook elders kreeg heel opmerkelijk de dominee
meer klandizie. Hij was waarschijnlijk de goedkoopste.
Men moest eerst voor de wet trouwen en liet het huwelijk daarna door een priester inzegenen. Enkel trouwen
voor de katholieke kerk was geen geldig huwelijk meer.
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hij nam ook Gerard in de kost,
de stille ingezetenen van het
zou verder voor drank, vuur
land.24 Deze eeuw laat ons een
en licht zorgen en de was en
Oisterwijk zien waarin op de
het wringen laten doen. Dat
Hoogstraat niets meer gedaan
alles voor twee jaar en ongeacht
werd aan de ruïnes van vervalof de kostganger ziek of gezond
len of verbrande huizen, en een
was. Als tegenprestatie voor die
Lindeind waar statige, stedelijke
dienaarrol mocht de feitelijke
woonhuizen verrezen. Dat was een
schoolmeester beschikken over het
duidelijke afspiegeling, meer in
schoolhuis en de hof erbij en onthet oog springend dan het verschil
ving hij 125 gulden per jaar. Meester
tussen klak en pruik, van twee door
Gerard hield met zijn kleinkind wel
geloof en inkomen gescheiden bevolde grote kamer in het schoolhuis en
kingsgroepen.
hij moest zijn eigen bed, lakens en
Praktijk en leer kunnen hemelsbreed
dekens meebrengen.25
verschillen. Secretaris Thomasius
In 1734 huurden monsieur Jean
verkondigde openlijk dat hij schijt
Baptist Guijon en de weduwe Anne
had aan de heren Staten, en op een
Janneau-Leroij voor 116 gulden een
ander moment aan schout en schepehuis met nederhuizinge (tweede
nen. Maar in de vele processen die hij
huis) en twee erven in de Kerkstraat
gevoerd heeft en die tegen hem gevoerd
en richtten een Franse school op.26
zijn, deed hij telkens een beroep op hen.
Guijon zal bij zijn collega in de kost
Zelfs na zijn dood meenden zijn erven
zijn geweest en mogelijk gold dat
nog vorderingen op de Vrijheid te hebAvondmaalsbeker van Gerard van Hoogerook voor enkele leerlingen. Mochten
ben. Keer op keer vroeg Thomasius weer
linden
uit
1710.
de kinderen binnen- of buitenshuis
extra dukaten om de rekeningen van
eventueel de ruiten ingooien, dan was
de belastinggaarders, de armentafel of
het herstel voor Guijons rekening. In
de kerk op te maken en te schrijven. Hij
1749 hebben Jean de Lessart en Marie Anne Gerbaulet de
had een niet-beëdigde klerk met een loszittende degen in
deftige school voortgezet.
dienst om steekpenningen af te persen. Hij eiste de sleutels van de dorpskom (de kas) en vond dat de boetes van
Het ging over het algemeen slecht met Oisterwijk. Nog maar
het Wollen Ambacht hem toekwamen. Thomasius is gek
één jaarmarkt en de woensdagse weekmarkt was verdwenen.
geworden maar niet ontslagen. Dan hadden de Staten ook
Pogingen die te herstellen (bijvoorbeeld in 1769) liepen
Abraham van Rotterdam moeten ontslaan, die in dezelfde
steeds weer op niets uit. De schepenbank stelde om de zotijd stadhouder (ca. 1700) was.
veel tijd de broodprijs officieel vast om onrust te voorkomen
Wanneer ging het niet om geld? De kwartierschout liet
en profiteurs van tegenvallende oogsten de wind uit de
zich altijd vervangen en zijn stadhouder had alle aandacht
zeilen te nemen. Ondanks de strenge verboden werd er veel
voor zijn eigen lakenbedrijf. De dominee verhuurde de pasgebedeld. Er werd op grote schaal ingebroken en gestolen.
torie en ging zelf in het klooster wonen waar hij meer voor
De protestantse kerk raakte onder meer haar avondmaalsonderpacht kreeg dan hij als huur moest betalen.
beker bij een inbraak kwijt. Bij een andere inbraak in de
De Raad van State had Christiaan van Wijck het koster(bovenkamer van de) kerk konden de dieven de ‘comme
schap in de parochie Oisterwijk gegeven (1703). Gerard
van dese Vrijheyd’ gelukkig niet open krijgen. De dorpskom
van Hoogerlinden was eerder benoemd tot schoolmeester
was een zware met ijzer beslagen kist van meer dan één
en voorlezer in de kerk. Aan al die kerkelijke baantjes zat
slot voorzien, waarin de belangrijkste documenten van de
een salaris vast, te betalen door de abdij van Sint Geertrui.
Vrijheid bewaard werden. De kom werd in de dorpen in de
Gerard en Christiaan maakten een (goedgekeurd) contract,
(stenen) kerk neergezet als bescherming tegen brandgevaar.
zoals ze dat eerder al gedaan hadden. Daarin stond dat
Sommige roofovervallen werden door meer personen uitChristiaan weer de ander als schoolmeester en voorlezer
gevoerd, zoals die van 1790. Wie alleen opereerde had meer
zou vervangen. Hij deed het feitelijke werk en meer, want
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Geldkist (comme).

Het Maria-klokje in het raadhuis, gegoten door Jaspar Moer in 1532,
zoals hieronder op het afwrijfsel van het opschrift te lezen is.
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in 1744 en 1780 meldden visitatoren dat het in Oisterwijk
mogelijk was om meer gereformeerden als schepen aan te
stellen dan er waren.
Van 1750 tot 1780 richtte de aandacht van de controleurs
zich op de geloofspraktijk van de bodes van de schepenbank. Dat was een teken dat de Staatse reformatie in de
hoogste lagen geslaagd was. Nu waren de ambtenaren aan
de beurt. Na 1780, toen de acties van de patriotten een
andere politieke reformatie aankondigden, werd ook de
lokale overheid in geloofszaken plots veel soepeler.

kans gepakt te worden. Er zijn dan ook vermeldingen van één
gevangene. Grote bendes als de Bokkenrijders zijn in Oisterwijk of omgeving niet actief geweest of worden niet vermeld.
Voor de fine fleur gold de achteruitgang van Oisterwijk
niet. In 1714 werd de Kerkstraat opnieuw bestraat en dat
gebeurde die eeuw nog minstens tweemaal. Er waren in
de Vrijheid twee chirurgijns en een vroedvrouw beschikbaar, twee nachtwakers en twee vorsters en ook nog een
schutter. Laatstgenoemd hulpje van de vorsters was tevens
bedeljager. In 1739 schafte men een brandspuit aan en die
werd aan het eind van de eeuw vervangen en er kwam een
tweede exemplaar. In 1777 kwamen er nieuwe banken in de
kerk voor de protestantse regenten. Een jaar later moest de
abt van Sint Geertrui een preekstoel laten maken.
Blijkens kalkleveranties kreeg het raadhuis in 1683, in 1727
en nogmaals aan het eind van de eeuw een verbouwing.
Zo kwam er een nieuw klokkentorentje op waarin het middeleeuwse klokje van Jaspar Moer een plaats kreeg. Bij het
raadhuis en bij de kerk kwamen kastjes te hangen waarin
de verordeningen van schepenen bekend werden gemaakt.
Door dat ‘gebodenhuis’ wist iedereen dat je niet mocht
kaatsen en niet mocht beugelen op het kerkhof.		

Terugblik
De opgang, bloei en neergang van Oisterwijk is eeuwenlang gerelateerd geweest aan de rol van ’s-Hertogenbosch,
de hoofdstad van de Meierij. Na de schepping van een stad
waar Maas, Dommel en Aa samenkomen, heeft de toenmalige hertog bewust het achterliggende land ingericht
ten behoeve van Den Bosch. De stichting van een (agrarische) handelsplaats nabij een militair steunpunt als Ter
Borch was een van die plannen. Ter wille van zijn hoofdstad voorzag de hertog Oisterwijk van veel privileges en
omgekeerd was Oisterwijk steeds van groot belang voor de
bevoorrading van de stad in het moeras. De nabijheid van
de grote stad belette de Vrijheid overigens weer wel zelf
tot meer dan een regionale marktplaats, tot een stad uit te
groeien. Het regionale bestuurscentrum werd enerzijds bevoorrecht en anderzijds klein gehouden. Toch slaagden de
poorters erin een textielindustrie van internationale faam
op poten te zetten, die de Vrijheid tot grote bloei bracht.

Wanneer het niet om geld ging, kwamen de voorschriften
minder nauw.
De dochter van de waard die jarenlang in de Rode Leeuw
gewoond had, getuigde dat het ‘hekken’ voor de Boxtelsebaan telkenkeer keurig door de schout en de schepenen
werd geïnspecteerd. Na de schouw (inspectie) werd achter
hun rug het gevaarte uit zijn hengels getild en achter het
dichtstbijzijnde huis gezet. De bestuurders gingen blijkbaar nooit naar Boxtel. Dat hek of die draaiboom was toch
overbodig want ernaast was een voetpad uitgesleten waar
ook de koeien of een paard over konden lopen. 27

Balspel.

Sluitstuk
In Oisterwijk zag men de Franse inval van 1702 aankomen.
In 1701 werden daarom enkele gereformeerde schepenen
gepasseerd en werden er voornamelijk katholieke schepenen benoemd, hoewel Oisterwijk onder rechtstreeks
bestuur van de Staten-Generaal stond.28 Toch werd dat snel
weer teruggedraaid. Er werden alleen roomse schepenen
ingezworen wanneer er geen gereformeerden beschikbaar
waren. De president-schepen is altijd van protestantse huize geweest. Vanwege het tekort aan ware gelovigen, bleven
schepenen van de bevoorrechte religie jarenlang op hun
zetel. Voor de hele 18de eeuw gold dat het aantal katholieke
schepenen in Oisterwijk (en in de Vrijheid) afnam.29 Alleen
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Het Oudste Huis van Oisterwijk, 1633.

tijd moest er geld overgemaakt worden om de defensie te
versterken of het garnizoen te betalen. De rijkste dorpen als
Oisterwijk, het meest. Het motto was dat het behoud van de
hoofdstad van belang was voor de hele Meierij. De praktijk
was dat als een van de kwartieren in gevaar kwam, de hoofdstad niet thuis gaf. Erger nog: als men van het platteland
achter de stadsmuren bescherming kwam zoeken, gingen de
poorten dicht. Niet nog meer monden om te voeden.
In de Generaliteitsperiode deed Den Haag hetzelfde, met
Den Bosch als tussenstation. De verpondingen en belastingen waren meestal niet zwaarder dan in Noord-Nederland,
maar in deze streken werd niet geïnvesteerd. Uiteindelijk
ging het heel, heel slecht met de Vrijheid als geheel. Het
werd tijd dat de wind draaide. Oisterwijk hoopte op betere
tijden, op een nieuwe bloeiperiode. De vrijheid was zichzelf
kwijt, maar gaat zichzelf als gemeente terugvinden. Het
kon toch alleen maar beter worden?

De rijkdom maakte Oisterwijk ook erg kwetsbaar. Daar viel
voor legerbendes en voor belastinggaarders wat te halen.
		
Zoals alle water vanaf het Meierijs plateau uiteindelijk naar
de Dieze vloeit, zo vloeiden in alle eeuwen ook alle profijt
en alle geld uiteindelijk naar Den Bosch toe. Wie betaalde?
Volgens het lied van Zoete Lieve Gerritje: de Meierijse
boer, de mensen van het platteland. Eenrichtingsverkeer.
De adel verhuisde naar de hoofdstad en behield op het
platteland haar inkomen, haar buitenhuizen en haar
landgoederen. Bij elke schermutseling en oorlog moest de
bevolking van de vier kwartieren opdraven om te vechten,
om te bevoorraden, om stellingen te graven. In vredes-
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Dansend rond de vrijheidseik
Een pril begin van democratisering van de lokale samenleving

11 September 1794 was een memorabele dag voor
Oisterwijk. Het Franse leger onder leiding van
generaal Jean-Charles Pichegru sloeg zijn tenten
op tussen Moergestel en Oisterwijk.1 De Franse
legers zouden in de maanden september en oktober
een groot deel van het huidige Noord-Brabant
‘bevrijden’ of ‘bezetten’. Die perceptie was afhankelijk van de politieke kleur. De Orangisten in de
Republiek der Verenigde Nederlanden, die stadhouder Willem v steunden, zagen de Fransen als
bezetters, die een einde zouden maken aan de overheersing van de gereformeerden in bestuurlijke
en godsdienstige zaken. De patriotten, begeesterd
door de idealen van de Franse revolutie, hoopten
met de komst van de Fransen op meer vrijheid en
gelijkheid in de Brabantse samenleving.
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De hoop was dat Brabant eindelijk een
stem zou kunnen krijgen in de StatenGeneraal en de rooms-katholieke
godsdienst na eeuwen weer vrijelijk
beleden zou kunnen worden.
De Fransen verjoegen rond Oisterwijk de Engelse troepen, die de
Republiek verdedigden en gelegerd
waren nabij de Heukelomse watermolen. Ook Heukelom (en Berkel en
Enschot) vielen op die 11de september in
Franse handen.2 Lang verbleef Pichegru
niet rond Oisterwijk. Op 14 september trok
hij alweer verder richting Boxtel om vandaar
uit het beleg van Den Bosch voor te bereiden.
De Oisterwijkse bevolking zal inmiddels behoorlijk oorlogsmoe zijn geweest. Al vanaf maart 1793, de Fransen deden
toen een vergeefse poging om de Republiek vanuit WestBrabant te veroveren, hadden de inwoners last van het
krijgsgeweld. Op 6 maart 1793 kondigde het door gereformeerden overheerste lokale bestuur een bidstonde af
tussen 16.00 en 17.00 uur, waarin Gods hulp werd gevraagd
om de Republiek te beschermen tegen de Fransen. Alle
kroegen waren dat uur uit voorzorg gesloten. Die gereformeerde bidstonde zullen de merendeels katholieke inwoners wel overleefd hebben, erger werd het toen tientallen
jongemannen uit het dorp met schoppen, spaden en bijlen
moesten aantreden om grondwerkzaamheden te verrichten
ten behoeve van verdedigingswerken. Op zondag 24 maart
1793 verplaatste de ‘Zwarte Hertog’ Frederik van BrunswijkOels zijn hoofdkwartier van de Pruisische troepen van
Den Bosch naar Oisterwijk.3 Allerlei vreemde legertjes
(Pruisen, Franse antirevolutionairen, Engelsen), die stadhouder Willem v in het zadel moesten houden, kostten de
Oisterwijkers een vermogen aan inkwartiering van huzaren,
te leveren paarden, karren en hooi, én aan ‘gidsen’, want al
die buitenlandse troepen moesten wel wegwijs gemaakt
worden in de wirwar van Brabantse zandwegen. Bovendien
waren die militairen niet erg gedisciplineerd. Herhaaldelijk
bezochten soldaten de Oisterwijkse cafés en vorderden
drank en eten met getrokken pistool. 4
Maar ook de Fransen wisten de Oisterwijkers te vinden als
het ging om vorderingen van paarden, hooi en etenswaren.
Begin november 1794 moesten de boeren uit het Kwartier
van Oisterwijk al hun 1200 paarden verzamelen en kozen
de Fransen er de beste uit. Ook leden de boeren onder de
verplichte leveranties van graan, boekweit, haver, gerst,
rogge, tarwe, varkens, schapen en geiten. Vanwege een

Een bord van faience-aardewerk uit het NoordFranse Devres beschilderd met het portret
van de Franse generaal Pichegru die in 1794
Oisterwijk innam.

Onder het motto ‘La liberté ou la mort’
zouden de Fransen het dorpsbestuur van
Oisterwijk al in 1794 dwingen tot leveranties
aan het Franse leger.
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en Sprang (5 december 1794). Het
Franse garnizoen deed meestal het
verzoek om een boom te planten.
Zo kapten de ‘wakkere franschen’
voor Tilburg een boom van zestig
voet uit de bossen. De Franse soldaten (als symbool van de ‘brengers van de vrijheid’) sleepten de
boom vervolgens in optocht naar
het Tilburgse raadhuis. Daar werd
de boom versierd met Hollandse
en Franse revolutionaire ‘vaarzen’
Een vrijheidseik: ‘Sterft
Het planten van de vrijheidsboom in het revolutionaire
roemrijk of leeft vrij!’
(versjes), gericht tegen dwingelandij
Frankrijk uitgebeeld door Jean-Baptiste Lesueur in
1791.
en slavernij. Veel versjes sloten
Als symbool van de nieuwe vrijheid,
af met een variant op de Franse
gelijkheid en broederschap plaatsten
radicale en absolute keuze ‘Liberté
de Franse legers en de Nederlandse
ou la mort’: ‘Sterft roemrijk of leeft
patriotten in vele plaatsen een
vrij!’.9 Vervolgens moesten alle standen gezamenlijk om
vrijheidsboom. Deze boom was een exportproduct uit
de boom dansen (‘Gelijkheid’), iets wat de meeste regenten
Frankrijk. De vrijheidsboom was daar in 1790 geëvolueerd
slechts node deden. Bij die danspartijen ontbraken nooit
uit de traditionele meiboom en werd gebruikt om het volk
jonge vrouwen (die als maagden de verpersoonlijking van
de idealen van de revolutie te leren. Vaak stond bij de boom
de absolute vrijheid symboliseerden) en de nodige etenseen bord met uitleg waarin eventuele schenders alvast werwaren en drank. Met het wapperen van de Franse revolutioden gewaarschuwd.6 Een populaire vermaning was de door
de Franse revolutionair Henri Grégoire bedachte tekst
naire vlag uit de toren van het raadhuis en de leuze ‘Leve de
‘Geliefde Vryheidsboom! (...) Dat de byl u nooit nadere, dan
Republiek’, werden de plechtigheden afgesloten.
om hem te treffen, die aan u schenddaadige handen zou willen
Schilder Francis van Roessel zal ook wel deelgenomen hebslaan!’.7
ben aan de feestelijkheden, maar met een bittere nasmaak:
Een soortgelijke tekst zal de Oisterwijkse huisschilder
hij moest twee jaar wachten alvorens het gemeentebestuur
Francis van Roessel gemaakt hebben, want op 19 oktober
zijn rekening voor het verven van de vrijheidsboom betaal1794 diende hij een rekening bij het gemeentebestuur in,
de. Hij was waarschijnlijk niet de enige met een kater. Op
die hij als volgt specificeerde: ‘den vrijboom geverft met een
20 april 1795 verschenen de Oisterwijkse burgers Johannes
plank daar bij met letters; voor verf en arbijt same: 1. 3. 0.’
van den Boer, Johannes Antonisse en Willem Peter van
8
[één gulden, 3 stuivers, 0 penningen]. Deze rekening is het
Esch, leden van de patriotse Vaderlandsche Sociëteit,10 op
enige bewijs dat de vrijheidseik in Oisterwijk in septemberhet raadhuis om bij de presidentschepen (voorzitter van de
oktober 1794 is geplant.
schepenbank) aan te dringen op democratische verkiezingen.
De vrijheidsboom stond symbool voor een democratisch beZij hadden hooggespannen verwachtingen, immers met de
stuur en werd versierd met blauwe, witte en rode linten (de
komst van de Bataafse Republiek zouden de schepenen
kleuren van de Franse Revolutie). Vaak hing men een rode
voortaan door het volk gekozen worden. Maar de teleurjacobijnenmuts in de top. Bij de Franse revolutionairen was
stelling moet groot geweest zijn toen bij de uitslag van die
de eik als vrijheidsboom veruit favoriet. De eik is een stoere
verkiezingen op 28 april 1795 bleek dat de 288 opgekomen
en indrukwekkende boom, die traag groeit en lang leeft. De
kiesgerechtigde Oisterwijkers de oude regenten wederom
groei van de eik moest de vooruitgang van de democratie
tot schepenen gekozen hadden. Wel verkreeg de katholieke
symboliseren. Hoe de ceremonie bij het planten van de
patriot en lakenfabrikant Hendrik Suijs veruit de meeste
Oisterwijkse vrijheidsboom is verlopen, weten we niet met
stemmen. Hij slaagde erin zijn naam geplaatst te krijgen
zekerheid, maar omdat het ritueel bijna overal hetzelfde
op 278 stembriefjes.11 De gereformeerden behielden in het
was, kunnen we wel een reconstructie maken op basis van
college van schepenen de meerderheid, ondanks dat zij
krantenberichten over de plaatsing van vrijheidsbomen in
slechts ongeveer vijf procent van de Oisterwijkse gemeenTilburg (7 november 1794), Waalwijk (13 november 1794)
schap uitmaakten. Maar als welgestelden vormden zij
tekort aan hout kapten de Fransen
bomen in de omgeving van Tilburg
en Oisterwijk.5 Daar stond wel tegenover dat de tienden, die de boeren
aan de grootgrondbezitters (heren
en geestelijkheid) moesten betalen,
door de Fransen afgeschaft waren.
Immers de tienden pasten bij de
feodale maatschappij. En die was met
de komst van de Fransen beëindigd.
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De rekening van Francis van Roessel. Het enige schriftelijke bewijs uit het archief van het Oisterwijkse dorpsbestuur dat in het najaar van 1794 een
vrijheidseik is geplant.

onder de groep kiesgerechtigden een groter aandeel, want
armlastigen (en vrouwen) waren van het kiesrecht uitgesloten. Wellicht vonden ook katholieke kiesgerechtigden
de patriotten te radicaal, immers in de periode vóór de
komst der Fransen waren er in Oisterwijk nauwelijks of
geen patriottische activiteiten.

Wel woonde in 1792 de bekende Utrechtse patriot mr. Jan
Pieter de Ridder in het dorp. Hij schreef in de jaren tachtig
van de achttiende eeuw samen met Pieter ’t Hoen, Joan
Derk van der Capellen tot den Pol en Quint Ondaatje in
het vooraanstaande patriotse opinieblad De Post van den
Neder-Rhijn. In 1787 moest hij samen met andere bekende
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patriotten naar Frankrijk vluchten.12 Nadat de ergste vervolgingen tegen de patriotten waren geluwd, keerden velen
terug, waarbij vooral de generaliteitslanden in trek waren.
De Ridder vestigde zich in Oisterwijk, waar hij tot mei 1795
een ‘buitenplaats’ bewoonde en waar zijn dochter in 1792
huwde. Maar van patriotse activiteiten van De Ridder in
Oisterwijk is niks gebleken.
Waarschijnlijk hadden de meeste Oisterwijkers in het
voorjaar van 1795 ook hele andere zorgen. In de winter van
1794 heerste namelijk in het dorp en omgeving de ‘rode
loop’ (dysenterie), die met name aan kinderen en ouderen
het leven kostte. In Tilburg overleed een op de 25 inwoners
aan de ziekte, in Goirle een op de tien.13 In Oisterwijk werden in twee maanden (oktober en november) 56 mensen
(3 à 4% van de bevolking) begraven, net zo veel als in de
negen maanden daaraan voorafgaand.14 Door de vorstperiode in december 1794 week de ziekte. De bijna twee
jaar durende oorlogsdreiging had een verwoestend effect
op de economie. De Oisterwijkse lakenfabriek lag negen
maanden stil. Veel ambachtslieden werden afhankelijk van
de armenzorg. Een hagelbui op 5 juni 1795, die de oogst
vernielde, bracht nog meer ellende voor Oisterwijk.
Economisch was Oisterwijk nog sterk afhankelijk van de
lakenindustrie. De commissionaire lakenhandel, waarbij in
opdracht werd gewerkt voor Hollandse handelaren, verloor
eind achttiende eeuw terrein aan de zelfstandige lakennijverheid. De wevers werkten voornamelijk thuis op basis
van stukloon. Van mechanisatie was nog geen sprake. De
laken- en wolindustrie in de Bataafse Republiek verloor
terrein aan andere landen zoals Spanje. Rond 1800 was
Tilburg met 5000 lakens de grootste producent, gevolgd
door Leiden (3636), Geldrop (1500) en Oisterwijk (500). De
productie lag daarmee stukken lager dan rond 1770, terwijl
de wevers arbeidsdagen maakten van 10 tot 15 uur of meer.
De lakenfabrikanten van Tilburg, Oisterwijk en Geldrop
protesteerden bij de regering op 18 januari 1803 tegen al
te veel vrijhandel. Protectie van de lakenindustrie zagen
zij als enige mogelijkheid tot economische voorspoed. De
verklaring was mede ondertekend door tien Oisterwijkse
lakenfabrikanten. De oorlog tussen Frankrijk enerzijds en
Engeland, Oostenrijk en Rusland anderzijds (1799-1802)
deed de lakennijverheid geen goed. Op economisch gebied
brachten de Fransen Oisterwijk dus geen vooruitgang,
maar op politiek en bestuurlijk gebied vond een prille
democratisering en modernisering plaats.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

Zo werd een centrale bevolkingsadministratie voorbereid
en kondigden de Fransen meteen de vrijheid van godsdienst af. Voortaan moest van iedere geboorte, huwelijk
en overlijden ook bij het gemeentebestuur aangifte gedaan
worden. Na 1810 zou dit geformaliseerd worden in de
Burgerlijke Stand. Maar al vanaf 1794 schaften de Fransen in geannexeerde gebieden, zoals bijvoorbeeld Genève,
de doop en huwelijkszegening in de kerk af en vervingen
deze door een attestatie van de geboorte en een burgerlijke
verbintenis der gehuwden door de vrederechter onder de
vrijheidsboom.15 En zo heeft de vrijheidseik mogelijk ook
een functie vervuld bij de modernisering van de bevolkingsadministratie. In 1799 plaatste het gemeentebestuur
bij de vernieuwde steenweg op De Lind lindes en mastbomen: de start van het huidige Trouwlaantje. Dat paste
in de revolutionaire idealen rondom de vrijheidseik. De
Franse revolutionair Grégoire had verordonneerd dat ‘Elke
Vryheidsboom (…) omringd [moet] weezen met eene Plantadie van Boomsoorten’ om de natuur in de dorpen en steden
terug te brengen.16 De mastbomen bezweken door de hitte
of werden gekapt en geroofd door de bevolking, de lindebomen bleven echter overeind.17 Het ‘Trouwlaantje’ leidde niet
alleen naar de vrijheidseik en het raadhuis waar getrouwd
werd. Diezelfde weg werd ook bewandeld door bestuurders,
ambtenaren en kiesgerechtigden die allen sinds de invoering van de Staatsregeling van 1798 een ‘eed van trouw’
moesten afleggen aan het Bataafse volk en een eed van
afkeer richting stadhouder en het aristocratisch bestuur
van de regenten. In sommige gemeenten werd die eed van
trouw daadwerkelijk onder de vrijheidsboom afgenomen,
waarmee mogelijk een geheel nieuwe verklaring kan worden gegeven aan het ontstaan van de naam ‘Trouwlaantje’.
Vanaf 31 januari 1795 werd een scheiding tussen kerk en
staat bewerkstelligd. Niet langer moesten ambtenaren
van gereformeerde huize zijn; er werd bij aanstelling nog
slechts gelet op bekwaamheid. Een snelle bestuurlijke
gelijkstelling van Brabant leek er landelijk nog niet in
te zitten. Daar rees in Brabant veel verzet tegen. Op 18
juli 1795 vond er in de kerk te Oisterwijk een grote volksvergadering plaats. Namens de patriotse Vaderlandsche
Sociëteit las haar secretaris Johannes van den Boer daar
een verklaring voor waarin verder talmen met de gelijkberechtiging van Brabant als strijdig met de rechten van
de mens en burger en met de soevereiniteit van het volk
geschetst werd. De vergadering steunde die stellingname.18
De voorzitter van de Oisterwijkse Vaderlandsche Sociëteit,
de arts Hermanus Josephus Schellekens,19 was namens een
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De Lind rond 1900 met het Trouwlaantje en uitkijkend op de vrijheidseik en het raadhuis.

groot aantal Brabantse patriotse sociëteiten afgevaardigd
om op 28 augustus 1795 in Den Haag een vergadering van
ruim honderd patriotten bij te wonen. Deze vergadering
oefende grote druk uit op de Staten-Generaal om te komen
tot een door burgers gekozen Nationale Vergadering voor
het opstellen van een grondwet.20 Schellekens was in januari 1796 lid van de Representanten van Bataafs Brabant
(voorloper Provinciale Staten).21 Hij droeg, samen met
andere radicale patriotten, ertoe bij dat op 1 maart 1796
Brabant zijn intrede kon doen in de Nationale Vergadering,
de opvolger van de Staten-Generaal.

De Oisterwijkse arts en patriot Hermanus Schellekens (1758-1820)
was afgevaardigde op de algemene vergadering van Vaderlandsche
Sociëteiten die op 28 augustus 1795 in de Oude Doelen in Den Haag
gehouden werd. Een kopergravure van Reinier Vinkeles.

‘Gemeene’ kerkbanken
In Oisterwijk zouden de patriotten niet alleen het voortouw nemen bij de democratisering van het overheidsbestuur, ze bemoeiden zich ook met vermeende ongelijkheden in de katholieke kerk. Zo richtten in de naam van
‘verre de meerderheid’ van de Oisterwijkse katholieken
Johannes van den Boer, Johannes Antonisse, Hermanus
Schellekens en anderen zich op 4 februari 1796 tot de
Representanten van het volk van Bataafs Brabant met een
klaagzang over de Oisterwijkse pastoor Joannes van der
Bruggen. De pastoor weigerde in te gaan op hun verzoek
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maken. Enkele parochianen drongen voor de H. Mis in de
gehuurde banken en beletten de huurders er gebruik van
te maken. Andere parochianen lieten openlijk weten niet
langer stoelgeld te zullen betalen. De pastoor probeerde de
Representanten van het volk van Bataafs Brabant ervan te
overtuigen dat zijn parochianen ‘een gansch verkeerd begrip
der gronden van vrijheid en gelijkheid’ hadden. En met succes,
de Representanten stelden op 6 oktober 1796 de pastoor in
het gelijk: zolang er geen ander fonds gevonden was voor
het onderhoud van de kerk, mocht de verhuur van zitplaatsen gehandhaafd blijven. De Representanten drongen zelfs
aan dat de Oisterwijkse municipaliteit (Franse benaming
voor het gemeentebestuur) bij verdere ordeverstoring de
schuldigen zou aangeven bij de schout van Den Bosch.22
Dat de Oisterwijkse patriotten de kerkbanken hadden uitgekozen als doelwit van actie, is niet zo verwonderlijk. De
banken waren tekens van sociaal onderscheid en pasten
niet in de gelijkheidsidealen. In Frankrijk ging het verbranden van kerkbanken vaak vooraf aan het planten van een
vrijheidsboom.23

De radicale patriotten even aan de macht
De Tilburgse lakenfabrikant en vurig patriot Pieter Vreede
was groot voorstander van een gecentraliseerde staatsvorm.
Hij was nauw betrokken bij de staatsgreep van 22 januari
1798, met als resultaat dat er drie maanden later een
nieuwe grondwet (Staatsregeling 1798) lag. Vreede had
ook in Oisterwijk bezittingen. Hij was eigenaar van de
watermolen Ter Borch, die hij gebruikt zal hebben voor
het vollen van textiel. De molenaar van deze molen, Peter
Assenberghs, behoorde tot de groep radicale patriotten in
Oisterwijk. Op 28 maart 1798 werd hij samen met onder
andere Johannes van den Boer en Hermanus Schellekens
gekozen in de municipaliteit. De leden hiervan moesten
een eed afleggen: ‘Ik verklaare te hebben een onveranderlijke
afkeer tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeringloosheid en het Federalisme’.24 Ook ambtenaren werden
gedwongen een dergelijke verklaring af te leggen op straffe
van ontslag. Op 10 april 1799 beleefden de radicale patriotten in Oisterwijk hun finest hour toen Schellekens tot presidentschepen gekozen werd.
Maar na de tweede staatsgreep van de patriot Herman
Willem Daendels in juni 1798 werd het nationale beleid
van de patriotten minder democratisch. De vrijheid van
meningsuiting en persvrijheid werd flink beknot. Desondanks kon de radicale patriot Schellekens in Oisterwijk
aanblijven. Toen Brabant in maart 1810 ingelijfd werd bij
het Keizerrijk Frankrijk zou Schellekens opnieuw gehand-

De bekende Tilburgse lakenfabrikant én vurig patriot Pieter Vreede
(1750-1837) was eigenaar van de Oisterwijkse watermolen Ter Borch.
Vreede is in 1835 geportretteerd door Bastiaan de Poorter.

tot het democratisch kiezen van het kerkbestuur. Van der
Bruggen liet echter weten dat de oproerkraaiers van de
1400 communicanten binnen de parochie er slechts 90 ‘aan
hun snoer [hadden] kunnen rijgen’. Hij vond het maar verdacht dat onder de actievoerders zich drie ‘vreemdelingen’
bevonden. De opstandige parochianen lieten het er niet
bij zitten. Op 28 juli 1796 meldde de pastoor dat er diverse
ordeverstoringen hadden plaatsgevonden in zijn kerk als
protest tegen het verhuren van banken en zitplaatsen.
Maar, zo verdedigde hij, dat deed hij al sinds 1766 toen
een nieuwe schuurkerk was gebouwd, om de bouwkosten
daarvan te kunnen aflossen. Hij toonde zich wel bereid om
zijn parochianen met patriottische gevoelens tegemoet te
komen en meer ‘gemeene’ (algemeen toegankelijke) banken
te plaatsen. Maar de patriotten wilden van het stelsel van
verpachte banken af. Tot tweemaal toe werden ‘rustverstorende briefjes’ aan de kerk geplakt, waarin men onder
andere stelde dat men alle banken in de kerk ‘gemeen’ wilde
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de commissaris van de Koningin) geweigerd.26 En ook na
de inlijving bij Frankrijk bleef Schellekens als maire dus
eerst verantwoordelijk bestuurder. Dat zal geen onverdeeld
genoegen geweest zijn, want de Franse legers vorderden
in 1810 grote hoeveelheden runderen, tarwe, stro, hooi en
haver. Op 5 juli 1811 moest Schellekens er zorg voor dragen
dat 240 soldaten van het 123ste Franse regiment infanterie in
Oisterwijk ingekwartierd konden worden.27

haafd worden en mocht hij zich van 13 augustus 1810 tot 9
februari 1814 maire van Oisterwijk noemen (maire was de
Franse benaming voor presidentschepen/burgemeester).
In het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden onder Willem i
vervulde hij geen bestuurlijke functie meer. Schellekens is
overigens de enige overleden burgemeester uit het moderne Oisterwijk waarnaar geen straat vernoemd is.

Scheiding administratief bestuur
en rechtspraak

Raadsbesluit om vrijheidseik te rooien

Het reglement op de justitie in Brabant van 22 maart 1803
bracht belangrijke wijzigingen in de lokale bestuursstructuur. Voor die tijd ging de schepenbank over alle administratieve en rechterlijke zaken in Oisterwijk en omgeving.
Maar in 1803 kwamen er drie civiele rechtbanken met drie
schouten-civiel, te weten één voor Oisterwijk, Enschot en
Heukelom, één voor Udenhout en Berkel en één voor Haaren
en Helvoirt. Voor Oisterwijk c.a. werd Jacob Arnold Henri
de Lannoy tot schout-civiel benoemd. Ook werd een nieuw
burgerlijk bestuur geïnstalleerd, bestaande uit zeven
gemeentebestuurders. Hieruit werden vijf schepenen
(waarvan één uit Enschot en één uit Heukelom) gekozen,
welke samen met de schout-civiel de civiele rechtbank
bemanden. Een van de schepenen werd tot president gekozen, terwijl de schout-civiel als aanklager fungeerde. Aan
de nieuwe rechterlijke indeling waren jaren van discussie
vooraf gegaan. Zo protesteerden de Moergestelse bestuurders in december 1800 met succes bij de landelijke overheid tegen pogingen Moergestel samen met Oisterwijk,
Enschot en Heukelom in één bestuurlijk verband onder te
brengen. Moergestel wilde ‘als van ouds op zich zelven (…)
verblijven’.25 Een verdere scheiding tussen administratief
bestuur en rechtspraak vond plaats na de inlijving bij
Frankrijk (1810). Op 20 mei 1811 traden nieuwe besluiten
in werking, die een einde maakten aan de civiele rechtbanken. Opgericht werden de Rechtbank van Eerste Aanleg te
’s-Hertogenbosch en het Vredegerecht te Oisterwijk. Tevens
kwam een nieuwe indeling van gemeenten tot stand,
waardoor bijvoorbeeld op 14 mei 1810 de gemeente Berkel
c.a. ontstond, die de vroegere dorpen Berkel, Enschot en
Heukelom omvatte. Aan het hoofd der gemeenten kwam
een maire, die een adjunct-maire onder zich kreeg.
In Oisterwijk werd presidentschepen Hermanus Schellekens
dus de maire. Of deze patriot ook echt zin had in de baan, is
zeer de vraag. Al in 1807, onder koning Lodewijk Napoleon,
verzocht hij zijn bestuurlijke functies te mogen neerleggen
wegens zijn drukke werkzaamheden als arts. Dat werd
hem echter door de landdrost van Brabant (voorloper van

In de meeste gemeenten was de vrijheidsboom geen lang
leven beschoren. Reactionaire gemeentebesturen zouden,
zeker na de verdrijving van de Fransen in 1813, de boom op
rituele wijze kappen en verbranden. In Oisterwijk waaide
met burgemeester en radicaal-patriot Hermanus Schellekens
een andere wind. De vrijheidseik bleef overeind, ook na de
komst van koning Willem i. Maar in 1863 leek het lot van
de boom alsnog bezegeld te worden. De zomereik op De
Lind vertegenwoordigde toen inmiddels een grote waarde.
Het harde hout kon gebruikt worden door meubelmakers
en de boomschors voor het looien van huiden. En dus wees
burgemeester en kruidenier Hendrik Vogels de raadsleden
erop dat de vrijheidseik ‘ten voordeele en ten nutte van de

Daniël Théodore Gevers van Endegeest nam als bevelhebber van de
Haagse schutterij in 1830 deel aan de Tiendaagse veldtocht. In 1831
maakte hij een tekening van het Oisterwijkse raadhuis, waarop de
nog jonge vrijheidseik is afgebeeld. Opvallend is het ontbreken van
het Trouwlaantje.
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Talloze malen leek de vrijheidseik het te begeven en werd er gezocht naar
een oplossing, zoals een drainage in 1988. Telkens overleefde de eik.

inzetten voor behoud van de Lindeboom en een schone
Voorste Stroom, de latere burgemeesters A.M. Canters en
H. van Beckhoven en huisschilder Nol van Roessel (een
achterneef van Francis van Roessel). De ondertekenaars
wilden de vrijheidseik als ‘eene historische merkwaardigheid’
behouden.29 De protestactie had succes. Toen de boom ter
verkoop werd aangeboden durfde geen enkele Oisterwijker
op het hout en de schors van de boom te bieden, waardoor
het economisch voordeel voor de gemeente verdween.
Slechts een spotvogel riep tijdens het bieden nog ‘10 cents’.30
De behoeders van de boom gaven in de pers aan dat zij het
liefst zagen dat de boom bleef staan en het toenmalige gemeentebestuur zou verdwijnen. De raadsleden schrokken van

gemeente’ gerooid zou kunnen worden om van het hout
vervolgens planken voor een brug over de Voorste Stroom
te maken. Het voorstel om de boom te kappen werd op 22
april 1863 in de gemeenteraad aangenomen met vier stemmen voor en twee tegen.28 Maar toen kwam de burgerij
van Oisterwijk in opstand. Op 4 mei 1863 tekenden veertig
notabele ingezetenen een petitie tegen de kap. Daaronder
bekende namen zoals Frits Holleman, die zich later zou
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zo veel protest en trokken het besluit tot kap schielijk in.
De vrijheidseik herinnerde eind negentiende eeuw niet meer
aan de patriotten en de Franse revolutie. De boom kwam
symbool te staan voor de eenheidsstaat van het Koninkrijk
der Nederlanden. En omdat de koning en koningin eveneens
symbolen daarvan waren, was het niet verwonderlijk dat
de bladerkroon van de door anti-Orangisten geplante boom
rond 1900 volhing met oranjelampions en later met elektrische bollen bij de feesten van het vorstenhuis.31

Op 3 juni 2009 leken de dagen
van de vrijheidseik geteld nadat
een tak van de boom een kunstwerk van Oisterwijk Sculptuur
beschadigd had. Maar de
bevolking, Biodiversiteitsteam
en heemkundekring protesteerden. Hovenier Bert Klerks
was vastbesloten zich vast te
ketenen aan de eik, maar kreeg
uiteindelijk een telefoontje
dat de kap van de boom was
uitgesteld in afwachting van
een ‘second opinion’. Overleg
tussen Biodiversiteitsteam en
gemeentebestuur voorkwam die
dag op het nippertje de totale
kap van de boom, die inmiddels
al wel ontdaan was van een
groot deel van de kruin. Van uitstel kwam afstel, de vrijheidseik
bleef staan.

De wortels én de kruin van de vrijheidseik
bedreigd
Rond 1925 zag de vrijheidseik er niet goed uit. De boom
kwijnde weg omdat de bodem boven de wortels steeds meer
vastgelopen werd. De wortels werden losgewerkt. Echter in
1951 leek het lot van de eik definitief bezegeld. Heemkundige
Jan van Sprang sprak in het Kerkklokje van 10 november
1951 zijn zorgen uit. De eik was volgens hem bijna geheel
ontbladerd en had een verschrompelde kroon. ‘De levenskracht lijkt eruit te zijn. Er zit geen lier meer in de boom’. Van
Sprang wees erop dat Engelse bevrijders in 1944 bij de
boom hun keukenwagens plaatsten en het ‘scherpe afvalwater’ in de grond lieten lopen. De Landbouwhogeschool
Wageningen werd door het gemeentebestuur te hulp geroepen.
Deskundigen constateerden een bladvlekkenziekte en een
schimmel, die in de wortelhals dodelijk werk verrichtte.
De wortelhals werd met een koperoplossing bewerkt en
blootgelegd. En ziedaar, de boom overleefde opnieuw maar
waakzaamheid bleef geboden.
Medio 2009 dreigde het voor de zoveelste maal mis te gaan.
Tijdens de opbouw van de kunsttentoonstelling Oisterwijk
Sculptuur kwam een tak van de vrijheidsboom op een
kunstwerk. Wederom dreigde de boom gekapt te worden,
maar het Biodiversiteitsteam (b-team) en heemkundekring
De Kleine Meijerij wisten samen met hovenier Bert Klerks
op het laatste moment de voorgenomen kap van de boom

tegen te houden. Inmiddels was de kruin van de vrijheidseik
wel danig gekortwiekt. Maar desondanks stond ook in 2012
de Oisterwijkse vrijheidsboom, als enige in het land – en
wellicht als enige in Europa –, nog steeds recht overeind, als
symbool van vrijheid, gelijkheid en broederschap.
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‘Verdoemde Smousen’
Oisterwijk ‘vrijplaats’ voor Joden

Verborgen achter dicht mastbos, een muur en een
gesloten poort bevindt zich aan de Hondsbergselaan de Israëlitische begraafplaats van Oisterwijk.
De begraafplaats is een der oudste van NoordBrabant. Rond 1740 vestigden zich de eerste
Joden in Oisterwijk. De doden werden begraven
op een stukje heide ‘in den Poelen’, gelegen ten
zuidwesten van de huidige begraafplaats. Maar
‘eenige ingeseetenen’ zouden door het aanleggen
van een pad en het weghalen van aarde het verder gebruik van deze begraafplaats in 1748 hebben
bemoeilijkt. Nu was het begraven op dat stukje
heide ook niet onomstreden, de magistraat van
Oisterwijk ontkende dat er ooit toestemming voor
was verleend.

1740

			

1908

Marskramers

Op 9 juni 1761 kregen de Joden van het gemeentebestuur
wel een officiële begraafplaats toegewezen: ‘agter de
Boeyens’ (de tegenwoordige locatie).1 Pas ruim een eeuw
later (in 1886) werd de huidige muur eromheen gebouwd.
Op de begraafplaats bevindt zich ook een metaheerhuisje,
waar in vroeger eeuwen de rituele wassing van de overledene plaatsvond. Het lichaam van de overledene werd in
een wit laken en witte kleding gehuld. Nadat de kist met
het stoffelijk overschot ter aarde was besteld, gooiden de
aanwezige rouwenden elk drie schepjes zand op het graf,
net zo lang tot het graf geheel met zand bedekt was. Op
een Joodse begraafplaats geldt de ‘eeuwige rust’, de graven
worden in principe niet aangeraakt of geruimd.
Het is niet bekend of ruim vóór 1740 er ook Joden in
Oisterwijk hebben gewoond, maar waarschijnlijk is dat
niet. In het hertogdom Brabant, maar ook daarbuiten,
stonden Joden bloot aan heftige vervolgingen. In de middeleeuwen werden ze gezien als de schuldigen aan de pest
en de daarmee gepaard gaande hongersnood. Bovendien
beschouwde het katholieke geloof ze als moordenaars van
Christus en er werden zelfs verhalen rondgestrooid over
het ritueel slachten van christelijke kinderen door Joden.
Buiten de stad Den Bosch, ergens op de Vughtse heide, belandden rond 1185 tientallen Joden vanwege hun ‘kwalijke
daden en woeker’ aan de galg en op de brandstapel.2 In het
hertogdom Brabant zouden in de veertiende eeuw op grote
schaal Joden verbrand, verdronken en vermoord worden.
De stadsbestuurders en gilden stonden ronduit vijandig
tegenover de Joden. Ze werden dan ook niet of nauwelijks
in de stad geduld. Maar overal op het Brabantse platteland
trokken ze als handelaren naar markten en kermissen.
Ook in Oisterwijk zullen ze regelmatig de sedert 1354 bestaande jaarmarkten bezocht hebben. Rond 1740 vestigden
de eerste Joden zich dus permanent in Oisterwijk en niet
toevallig waren dat slagers en veehandelaren: Salomon
Simon en David Hartog. Simon, die ook nog tabak kerfde
en brillen verkocht, woonde in 1748 in een bouwvallig
huurhuisje aan de Hoogstraat met een stalletje voor het
vee. Hartog daarentegen werkte zich op tot een welgesteld
man en woonde aan het Lindeind. Hij had rond 1755 al enkele knechten in dienst en zelfs een eigen Joodse schoolmeester voor zijn kinderen.3 De periode 1720-1780 gaf in de
Republiek der Verenigde Nederlanden een grote toename
te zien van Joden uit Midden- en Oost-Europa, vaak arme
immigranten uit Duitsland en Bohemen, die probeerden
in een bestaan te voorzien met straathandel of bedelarij.
Marskramers verkochten tweedehandse of kapotte spullen, maar niet zelden ook gestolen waar. 4

De steden probeerden een dam op te werpen tegen deze
Joodse leurders en bedelaars. Voortdurend werden Joden
uitgewezen. Ook de gilden gebruikten hun invloed om de
komst van deze goedkope arbeidskrachten en handelaren
tegen te gaan. Buiten de geld- en veehandel waren er niet
veel mogelijkheden voor Joden. In Den Bosch, maar ook in
Tilburg, slaagde er bijna geen Jood in om zich permanent
te vestigen. De bestuurders van Oisterwijk leken wat
soepeler. Er was geen consequent beleid om vestiging van
Joden tegen te gaan, waarschijnlijk omdat Oisterwijk behoudens het (in belang teruglopende) wollenambacht geen
sterke ambachtsgilden kende. En zo groeide Oisterwijk in

De eerste Joden in Oisterwijk waren vaak rondtrekkende marskramers.
Hier een schets van A.H. de Balbian Verster van marktkoopman Levi
Abraham van Dam (1816-1892), die volgens het bijschrift met een
hondenkar zijn koopwaar vervoerde.
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Oisterwijk geplaatst en in 1757 werd de in Polen geboren
Amsterdamse Salomon Isaak aangewezen als rabbi voor
Oisterwijk, maar feitelijk voor de gehele Meierij. Hij nam
in Oisterwijk als rabbijn de naam Yekutiel Süsskind Rofe
aan. Een jaar later deed een pand aan het Lindeind dienst
als sjoel, in 1762 werd een pand gekocht in de Kerkstraat.
De rabbijn wist vanuit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gelden en de belangrijkste attributen voor de sjoel
bijeen te slepen. Uit de nalatenschap van David de Pinto,
een telg uit een rijk Amsterdams Joods koopmansgeslacht,
werd een ‘Aron Hakodesj’ (de kast waarin de Thorarollen
opgeborgen zijn) geschonken. Deze was afkomstig uit de
voormalige huissynagoge van De Pinto op zijn buitenplaats Tulpenburg aan de Amstel.6 In 1777 schonk de vermogende Aaron Meijer een Thorarol aan de Oisterwijkse
Joodse gemeente.7
Oisterwijk maakte deel uit van een Joodse organisatie in de
Meierij, waartoe in 1764 ook Waalwijk, Schijndel, Dinther,
Veghel en Eindhoven behoorden en in 1783 Eindhoven,
Helmond, Bakel, Veghel en Oirschot. Opmerkelijk is dat
Den Bosch en Tilburg niet genoemd worden. De meeste
Joden die zich na 1780 in Oisterwijk vestigden, waren
afkomstig uit eigen land (’s Gravenmoer, Den Bosch, Oirschot, Blokzijl, Hasselt en Rotterdam), na 1795 werden enkele Joden uit het buitenland opgetekend, waaronder twee
uit Poznan (Polen). 8 Van de 88 geregistreerde Joden in
1810 bleken er 52 (59,1%) geboren in Oisterwijk, 18 (20,5%)

Omslag en een pagina uit het Memorboek van de Joodse gemeente
Oisterwijk waarin de gebruiken binnen die gemeenschap werden vastgelegd. Het Memorboek wordt bewaard in de Rosenthaliana-bibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam.

de achttiende eeuw uit tot de eerste plaats in Brabant met
een uitgebreide Joodse gemeenschap. Vanuit Oisterwijk
trokken de marskramers er met een pak of mand op de rug
op uit om oude kleren, vodden, garen en lint in de Meierij
te verkopen. Ook de Oisterwijkse slager Salomon Simon
had verscheidene van deze ‘packdragende Jooden’, afkomstig uit Amsterdam en Duitsland, in zijn bouwvallig huisje
aan de Hoogstraat in pension. Hij en andere Joodse ingezetenen konden hun woningen zonder al te veel problemen
openstellen voor rondtrekkende handelaren.5
Rond 1760 hadden zich al zo’n twintig Joodse gezinnen
in Oisterwijk gevestigd. De meesten waren voortdurend
met hun handeltje op pad, maar op vrijdagmiddag voor de
Sjabbat (zaterdag, de dag waarop door Joden niet gewerkt mag
worden) keerden ze naar Oisterwijk terug. Voor al deze zwervende kooplui was in 1750 een ‘Reischewre’ opgezet, een
Bond van Joodse marktkooplieden, die met twee mobiele,
draagbare, sjoelinventarissen ervoor zorgde dat de Joden
op diverse plaatsen op Sjabbat een sjoel konden bezoeken.
Al snel werd één van deze inventarissen permanent in

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

198

bedreigd met zware straffen, geseling en brandmerk. In
het resolutieboek van de Oisterwijkse gemeentebestuurders zijn diverse voorbeelden te vinden van maatregelen
tegen rondtrekkende Joden. Zo werd op 26 augustus 1773
een Joods gezin met vier kinderen aangezegd de Vrijheid
Oisterwijk te verlaten. Maar die aanzegging door stadhouder Jacobus Althoffer en de schepenen had in eerste
instantie weinig effect. De Jood liet weten dat hij ‘met
Stadhouder en Scheepenen niets te doen hadde’. De sterke
arm, vorster Hendrik Blok en zijn diender, zette vervolgens het Joodse gezin buiten de vrijheid.15 Toch bleven er
steeds nieuwe Joden de vrijheid bezoeken, ze woonden er
een of twee jaar en trokken dan weer verder. De schepenen volgden de ontwikkeling met argusogen, de Joodse
kooplieden betaalden tijdens hun korte verblijf nauwelijks
belasting en door hun komst waren de huurprijzen in het dorp
gigantisch gestegen. Op 9 mei 1775 vaardigden de schepenen
daarom een verbod uit op het verhuren van kamers of
woningen aan Joden, tenzij vooraf toestemming door het
bestuur gegeven was.16
De inwoners van de Vrijheid Oisterwijk troffen op 25 september 1781 aan de gemeentelijke waterputten en het raadhuis
de mededeling aan dat vanwege de rode loop het aan eenieder, en in het bijzonder aan de Joodse inwoners, verboden
was ‘vreemde Jooden’ te huisvesten.17 Maar de Joodse marskramers bleven komen. Op 16 juni 1785 werden wederom
met de sterke arm enige Joden die in kosthuizen van weduwen verbleven uit de vrijheid gezet.18 Het was een roerige
periode in Staats-Brabant. Overal doken vagebonden op die
berovingen en diefstallen pleegden. De Oisterwijkse schepenen hadden in 1784 reeds een tweede nachtomroeper ingezet
en burgerwachten laten patrouilleren. Maar diefstallen en
overvallen hielden aan, zelfs het huis van de armoedig
levende Francis van Bree moest er aan geloven. De dorpsadvocaat adviseerde ‘vreemde Joden’ strenger te weren. Op
14 oktober 1786 kregen de Joden die reeds langer dan een
jaar en zes weken in de vrijheid woonden de plicht zich te
melden op het raadhuis om hun huisgezin nader te laten
beschrijven. ‘Leermeesters’, knechten, meiden of andere inwonenden bij Joodse gezinnen zouden voortaan niet meer
als inwoners der vrijheid beschouwd worden, ook ‘vreemde
Joden’ die in Oisterwijk met een Jodin huwden, mochten
van de schepenen niet langer hier blijven wonen. Verder
kregen Joodse inwoners en herbergiers een uitdrukkelijk
verbod om nachtlogies te verschaffen aan rondtrekkende
handelaren of armen.19
Een aantal maatregelen werd genomen uit angst voor
besmettelijke ziekten, maar ook antisemitisme jegens

in Amsterdam, 8 (9,1%) in Duitsland en 2 (2,3%) in Polen.9
In de periode 1760-1790 zien we ook een toename van
criminele activiteiten in de Meierij als gevolg van diepe armoede. Op een lijst van ‘Vagabonden, Gaauwdieven, Struikrovers en andere suspecte perzonen’ uit 1766 prijkten maar
liefst 313 personen uit de Meierij, waarvan er 26 als Joods
werden aangeduid.10 Op 24 maart 1790 transporteerde de
Oisterwijkse voerman Willem Mathijs de Backer het lijk
van de 35-jarige Hilvarenbeekse Jood Levi Lion naar de
Oisterwijkse begraafplaats. Dat kreeg een staartje, in de
vorm van een justitieel onderzoek, toen bleek dat deze
Lion was omgekomen na een poging tot inbraak in BaarleNassau.11 Het bevorderde de reputatie van de Joodse
gemeenschap niet.
In 1767 had de Oisterwijkse Joodse slager Levi Hartog, die
elke dag met zijn hondenkar met vlees naar Tilburg zeulde,
grote moeite om zich in Tilburg te vestigen. Het Tilburgse
dorpsbestuur wees zijn verzoek af, maar de Staten-Generaal in Den Haag gaven wel toestemming.12 In Tilburg werd
de vijandige stemming tegen de Joden bewust bevorderd
door het gerucht te verspreiden dat in Oisterwijk de wolnijverheid achteruitgegaan was als gevolg van de aanwezigheid van Joden. Oisterwijk werd aangeduid als ‘Jodenhoek’.
In 1787 zouden op hun beurt de Oisterwijkse regenten
beweren dat de Hollandse kooplieden niet langer hun opdrachten in Oisterwijk plaatsten vanwege de aanwezigheid
van Joden. De regenten voegden er aan toe dat de Joden
niet enkel leefden van handel in vlees en oude kleren, maar
ook van heling.13 De achteruitgang van de Oisterwijkse lakenindustrie had waarschijnlijk echter heel andere oorzaken. Zowel Oisterwijk als Tilburg leefden in de achttiende
eeuw van de zogenaamde commissionaire wollenlakenfabricage (produceren in opdracht van Hollandse afnemers).
Maar Oisterwijk had als nadeel dat er al eeuwenlang een
Wollenambacht (een gilde) bestond. Zo’n gilde had grote
invloed op onder andere lonen, kwaliteit van het laken en
het al dan niet toelaten van wevers tot de productie van lakens. Toen de Hollandse kooplieden konden kiezen tussen
Oisterwijk, met zijn stringente voorwaarden van produceren van het Wollenambacht, en de opkomende textielindustrie van Tilburg, dat geen wolgilden uit het verleden
kende, was de keuze wellicht snel gemaakt.14

Antisemitisme
De wereld werd ook in de achttiende eeuw nog gedomineerd
door hongersnoden en besmettelijke ziekten. Toen in
1738 de Aziatische pest de kop opstak, werden Joden die
zich in de Republiek der Verenigde Nederlanden begaven,
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tegen de Joden niet verbergen en maakten die met woord
en gebaar duidelijk, waarbij lelijke gezichten getrokken
werden, vloektirades volgden en de Joden betiteld werden
als ‘verdoemde Smousen’, die men alle kwaad toewenste.24
Met de vooroordelen van de katholieke Brabanders had de
Oisterwijkse slager Salomon Simon in 1744 al kennisgemaakt. Simon kocht toen in Moergestel een koe, maar die
bleek ziek te zijn. Toen hij zijn geld terugeiste, verklaarde
de verkoper dat het ‘afknevelen’ van geld door Joden aan
christenen gebruikelijk was.25
In 1807 protesteerden Simon en Abraham Moses bij de
Oisterwijkse schepenen tegen het houden van de Meimarkt
op Sjabbat. Zij kregen van het lokale bestuur echter nul op
rekest. De Oisterwijkse schepenen meenden dat de Oisterwijkse Joden niet groot in aantal waren en dat zij bovendien
te arm waren of te weinig handel dreven, behalve in beestenvellen en oude kleren, om van grote invloed te zijn op de
Oisterwijkse jaarmarkt. De schade die de Joden zouden ondervinden van een op zaterdag gehouden jaarmarkt zou niet
opwegen tegen die van de ingezetenen en kooplieden die
soms van tien of twaalf uren ver moesten komen. En toch
zou het gemeentebestuur bakzeil halen. De Joodse klagers
gingen in beroep bij het Departementaal Bestuur en dat
gelastte Oisterwijk, rekening houdend met de inschikkelijkheid van andere gemeenten, om de datum te verschuiven van markten die op Joodse feestdagen vielen.26
In 1825 werden de Oisterwijkse Joden opgeschrikt door ernstige grafschendingen op de begraafplaats. Zerken waren
omgehakt, graftomben vernield en doodskisten uitgegraven.27 De Joodse gemeente besloot de begraafplaats niet
langer openbaar toegankelijk te laten zijn. Er moest voortaan toegangsgeld betaald worden aan de sleutelbewaarder,
en dus moet er in die tijd ook al enige vorm van omheining
geweest zijn. Hoewel de Oisterwijkse Joden formeel recht
hadden op de bedeling uit de gemeentelijke armenkas, kregen ze geen cent. Toen de Israëlitische gemeente zich op 19
juli 1827 wendde tot de gouverneur van de provincie, hoorde
deze de klachten aan, maar deed verder niks.28
In de periode 1835-1844 zijn er opvallend veel incidenten
met een mogelijk antisemitische achtergrond. Het zou kunnen zijn dat de Belgische Opstand en legering van Hollandse
militairen in Brabant bij de inwoners van de Meierij de haat
tegen de als Hollands beschouwde Joden heeft versterkt.
Omgekeerd waren de Joden er in elk geval niet gerust op
en brachten hun bezittingen in veiligheid buiten Brabant
‘dewijl het in deze provincie niet best Hollands gezind is’.29
Op 7 augustus 1837 deden Mozes Philip Heijmans en Aron
van de Meijdenberg, administrateurs van de Israëlitische

De Estherrol (het bijbelboek Esther) uit de Oisterwijkse synagoge, die
bewaard wordt in het Noordbrabants museum.

de verpauperde Joodse marskramers speelde een rol. De
veepest van 1770 versterkte het antisemitisme: de slagers
dreven de prijs van het vlees op en beschuldigden Joodse
slagers die goedkoop vlees leverden van bedrog. 20 De stemming van de Oisterwijkse bevolking tegenover de groeiende Joodse gemeenschap werd er niet beter op. In oktober
1788 moest de loofhut 21 van de Oisterwijkse rabbijn Elias
Nathan het ontgelden. Inwoners vernielden zijn hut.22
Overigens was er soms ook grote onenigheid binnen de
Oisterwijkse Joodse religieuze gemeenschap. Op 5 oktober
1776 gingen de Oisterwijkse sjoelbezoekers elkaar te lijf
met kandelaars uit de sjoel. Benjamin David, een koopman
die toen nog ‘maar’ zeven jaren in Oisterwijk woonde, had
het lef gehad een ongehuwde knecht op te roepen om de
Thoralezing te houden. Dit wekte de woede van de familie
David Hartog, die al tientallen jaren in Oisterwijk woonde
en zich inmiddels kon rekenen tot de gegoede middenstand.23 Er was sprake van een grote animositeit tussen
gevestigden en nieuwkomers in de Joodse gemeenschap.
Hoewel de Joden, evenals de katholieken, bij de Staatsregeling van 1798 volkomen gelijke rechten kregen en zich
dus voortaan mochten vestigen waar ze wilden en vrij waren
in het kiezen van een beroep, betekende dit niet het einde
van de discriminatie. Integendeel, dominee Stephanus
Hanewinckel beschreef in 1799 het antisemitisme in
Oisterwijk in zijn (mogelijk gefingeerde) reis door de
Meierij. Voor de herberg waarin Hanewinckel zich bevond,
stonden enige Joden op straat met elkaar te spreken.
Ze beledigden niemand, maar toch konden volgens de
dominee enige roomsen, die in de herberg zaten, hun haat
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gemeente, aangifte dat ‘sedert langen tijd, wanneer zij hunnen Godsdienst uitoefende gezang en geraas deed hooren, het
welk veroorzaakt werdt door een aantal kinderen nabij hunne
Kerke woonachtig waardoor somtijds de verdere uitoefening
hunner Godsdienst moet worden gestaakt, dat zij administrateuren meermalen de ouders dezer kinderen hierop opmerkzaam
gemaakt hebben en hun verzocht om hunne kinderen van deze
godsdienstverstoring te onthouden, dat echter eene dezer
ouders met name Francis van de Wiel daglooner wonende
te Oisterwijk zeide tegen zijne kinderen daarvan niet zoude
beletten terwijl de straten vrij zijn’. En opnieuw kreeg het
gemeentebestuur van de gouverneur van de provincie een
veeg uit de pan. Hij laakte de verstoring van de godsdienstoefeningen rond de Oisterwijkse synagoge en stelde dat die
gemakkelijk was te voorkomen door tijdens de dienst te zorgen dat er een veldwachter in de buurt van de synagoge was,
die de kinderen verwijderde en het geraas zou tegengaan.30
Op zaterdag 8 oktober 1842 ontstond een ordinaire ruzie
tussen het gezin Donders-Sebregts en enkele Joden,
waaronder de koopmannen Jochem en Meijer Servies,
bij de synagoge, door Oisterwijkers veelal als ‘smousenkerk’ betiteld. De verklaringen over het gebeuren liepen
sterk uiteen. Petronella Donders-Sebregts verklaarde dat
Jochem Servies zijn hond had opgehitst om haar zoontje
te bijten, waarop zij antwoordde ‘Smous, waarom hitst gij
den hond op mijnen jongen aan’. Maar volgens Meijer Servies
had de wolspinder en dagloner Augustinus Donders drie
Joodse kooplieden beledigd door ze uit te schelden voor
‘Smouse, en dat de Jooden niets anders waren als zodemieters
en Vrijmacons’, de vrouw van Donders zou daarna de kooplieden nog hebben uitgedaagd zeggende ‘verdoemde Smouse
slaat gij maar als gij wilt’.31
En in mei 1844 was het weer raak op de Joodse begraafplaats.
Slager Mozes Heijmans en Meijer Servies meldden, als administrateurs van de Israëlitische gemeente, dat het hek van
de begraafplaats ‘gedeeltelijk met geweld was verbrijzeld. Dat op
het kerkhof de muur waarop een zerk rustte mede gedeeltelijk was
afgebroken en onderdezelfe de aarde van het graf was uitgedelft
circa ter diepte van zes palmen’. Ze wisten te vertellen dat
het ‘Wanbedrijf ’ op maandag 27 mei had plaatsgevonden en
vermoedelijk was gepleegd door een Tilburger. De burgemeester kreeg op 9 juni een brief van beide administrateurs, waarin zij schreven dat de zoon van schoolmeester
Franciscus Reijkers uit Korvel zich op school over het
gebeurde had uitgelaten en zij vroegen de burgemeester
deze schoolmeester aan een verhoor te onderwerpen. In de
archieven is niets terug te vinden van een vervolging van
de Korvelse schoolmeester.32

Van de Joodse synagoge resteert nog slechts een muurtje in de Jodenkerksteeg tussen Kerkstraat en Hoogstraat. Op de kadasterkaart van
1832 is de synagoge ingetekend onder nummer f 109 (en 110): het rode
blokje waarbij ‘Jode kerk’ geschreven staat.

Naar Tilburg
In de Bataafs-Franse tijd – vrije vestiging en beroepskeuze
voor Joden – zou de Oisterwijkse Joodse gemeente op zijn
grootst worden. In 1791 woonden er 78 Joden, waarvan 35
onder de zestien jaar. In 1809 behoorde Oisterwijk met 89
Joden tot de grootste drie Joodse gemeenschappen van
Brabant (Den Bosch 97, Eindhoven 90). Omdat binnen de
Joodse gemeenschap bijna geen familienamen gebruikt
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lijkheid van vrije vestiging aldaar zorgde voor een heuse
leegloop. In 1816 woonden al 60 tot 70 Joden in Tilburg,
voor een belangrijk deel afkomstig uit Oisterwijk. In
Oisterwijk resteerden steeds minder Joden: 51 (1840), 22
(1869) en 12 (1899).34 Een paasbroodbakkerij (matsen)
van de familie Servies en de Joodse begraafplaats waren
de laatste elementen die de Joodse gemeenschap nog aan
Oisterwijk bond.
De synagoge in de Kerkstraat bevond zich in bouwvallige
staat. Koning Lodewijk Napoleon had tijdens zijn bezoek
aan Oisterwijk in het voorjaar van 1809 toegezegd voorzieningen beschikbaar te stellen, maar die belofte deed hij
geen gestand, zodat de parnassijns (kerkvoogden) van de
Israëlitische gemeente zich bij monde van koopman Sijmon
Mozes op 29 september 1809 nogmaals tot de koning wendden.35 Met landelijke steun kon de 2-jarige Gabriel Josef van
Ham, zoon van een koopman, op 8 mei 1811 de eerste steen
leggen voor een nieuwe Oisterwijkse synagoge.36 Maar een
andere bron stelt dat de bouw van de synagoge ondanks
reeds naar Den Haag gezonden bestek en bouwkostenberekening nooit tot stand is gekomen.37 De tragiek was dat de
familie Van Ham – net als vele andere Oisterwijkse Joden
– spoedig naar Tilburg zou vertrekken. Het lot beschikte
dat Gabriel Josef van Ham nog een keer een eerste steen
voor de synagoge zou leggen, als reeds bejaarde man op 11
september 1873, in Tilburg wel te verstaan.38 Wellicht om
nog enige indruk op de roomse Oisterwijkers te kunnen
maken, vroeg en verkreeg men in 1825 toestemming om de
synagoge te voorzien van een torentje.39 In 1852, Oisterwijk
telde nog slechts vijf Joodse gezinnen, stond de synagoge
op instorten. Het ministerie van Eredienst besloot bij
Koninklijk Besluit van 7 september 1852 honderd gulden te
schenken voor de meest noodzakelijke reparaties. Hoewel de
Israëlitische gemeenschap in Oisterwijk nauwelijks leden meer
telde, was de synagoge in elk geval in 1873 nog in gebruik.40

De woningen in de dorpskern waarin in 1824 Joden woonden.

1 Jacob Nathan Koppens, slager en kramer
2 Belia (is Roos) Salomon, weduwe van de joodse schoolmeester
		 Soesman Samuel (de Roos)
3 Nathan Koppens (is Nathan Philip), vleeshouwer en kramer
4 Meyer Salomon (van Boele), vleeshouwer
5 Moses Jochem den Hart
6 Moses Nathan (van der Heyden), vleeshouwer en inlands kramer
7 Joseph Heijman(s), ‘oud-kleerkoper’ en winkelier
8 Eva Aron, weduwe van Gabriel Jochem (Service)
9 Elisabeth Oppenheimer, weduwe van Isaak van Lier
10 Kaatje Salomon, dagloonster, weduwe van Simon Simon (van der
		 Salm)
11 David Joseph, koopman
12 Moses Philip (Heymans), vleeshouwer
13 Juda Meyer Levison
14 Sara Samson, koopvrouw, weduwe van Meyer Aron (van den Mij		 denberg)
15 Philips Marcus (van Son), koopman in oude kleren
16 De synagoge.
Uit: W. de Bakker en mr G. Berkelmans, Anderhalve eeuw in Oisterwijk
(1974), iii, het bevolkingsregister van 1824.

werden, maar wel als tweede naam de naam van de vader
gehanteerd werd, zorgde dit in het (economische) verkeer met niet-Joden en bij de Burgerlijke Stand vaak voor
verwarring. Het keizerlijk decreet van 18 augustus 1811
verplichtte eenieder een vaste familienaam aan te nemen.
In Oisterwijk werden alle daar woonachtige Joden in een register van naamaanneming voorzien van een achternaam.33
Na de Franse Tijd zou het snel bergafwaarts gaan met de
Joodse gemeenschap in Oisterwijk. De opkomst van de
textielindustrie in het nabijgelegen Tilburg én de moge-
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De grafsteen van Machiel van der Heijden (1805-1886),
gehuwd met Catharina van Zwanenbergh. Hij was slager
en voorzitter van de Joodse gemeente.

De vleeshouwerij van Jacob en zijn zoon Bob van Oss rond 1930-1940
op de hoek De Lind en huidige Burg. Verwielstraat.

De Joodse slagersfirma Van Oss was een begrip in Oisterwijk. De firma kocht blijkbaar goed vlees in zoals te lezen
valt in de Tilburgsche Courant van 11 april 1908.
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Het metaheerhuisje op de Joodse begraafplaats, waar in vroeger eeuwen
de rituele wassing van de overledene plaatsvond.

Isaak Frank was in de periode 1848-1879 moheel van de Joodse gemeenschap, hij verrichtte de besnijdenis bij jongetjes. De instrumenten
die hij daarbij hanteerde zijn afgebeeld op zijn grafsteen.

De agressie tegen de synagoge zou niet afnemen. In januari
1888 werden alle ruiten van de synagoge ingeworpen, zonder dat de daders achterhaald werden. 41 Een bescherming
met ijzergaas zou niet helpen. In 1903 werd het hekje aan
de straatkant voor de synagoge vernield en ondanks het
ijzergaas sneuvelden in 1907 wederom alle ruiten aan de
voorzijde van de synagoge. 42 Nog in hetzelfde jaar werd de
synagoge, die toen al sinds ‘menschenheugenis’43 niet meer
in gebruik was, verkocht en vervolgens afgebroken. De
Israëlitische gemeente Oisterwijk hield een jaar later op te
bestaan en de Oisterwijkse leden werden bij de gemeente
in Tilburg gevoegd.
De Joodse gemeenschap in de eerste helft van de twintigste eeuw bestond eigenlijk nog maar uit één familie. Slager
Mozes van der Heijden dreef in de negentiende eeuw een
vleeshouwerij. Zijn zoon Machiel zette de zaak voort. Diens
schoonzoon Jacob van Oss en zijn zoon Alexander hielden
de slagerij annex huidenzouterij aan de Kerkstraat ook in de
twintigste eeuw in stand. Rond de jaren dertig van de twintigste eeuw was de vleeshouwerij eigendom van Alexanders
zoon Robert (Bob) van Oss en verhuisde deze naar een pand
op de hoek van De Lind en de huidige Burg. Verwielstraat.
Wat nu nog resteert van de Joodse gemeenschap is de be-

graafplaats, want hoewel Tilburg in 1875 een eigen Joodse
begraafplaats kreeg, bleef Oisterwijk ook bij de Tilburgse
Joden lange tijd in trek, daar lagen immers hun wortels.
Op 27 december 1915 zou de begraafplaats voor één keer
massaal bezocht worden. Toen werd vanuit Amsterdam
met een speciale rouwtrein het stoffelijk overschot van
Jacques Deen naar Oisterwijk vervoerd. Vanaf het station
ging het verder met een lange stoet rijtuigen, met daarin
ongeveer de gehele landelijke Joodse elite. Na de godsdienstige plechtigheden in het ‘reinigingshuis’ werd Deen na
tal van toespraken begraven op de dodenakker waar ook
zijn familieleden lagen. 44 Deen was erevoorzitter van de
vereniging De Joodsche Invalide (zorg voor gehandicapte
en oudere Joden) en oud-redacteur van de Deli Courant.
Hij was in Tilburg geboren, maar zijn opa kwam uit Oisterwijk! In 1885 ontstond de Vereeniging De Israëlitische Begraafplaats Oisterwijk. In het bestuur zaten onder anderen
Machiel van der Heijden en zijn schoonzoon Jacob van Oss.
Nadat de Joodse gemeente ophield te bestaan, droeg de
vereniging zorg voor de begraafplaats. Heden ten dage is
Marijke Wagenaar-van Oss, dochter van Bob van Oss, het
nog enig levende lid van de vereniging. In 2012 is de stichting Behoud Joodse Begraafplaats te Oisterwijk opgericht.
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‘De Vuile Stroom’
De verontreiniging van de Voorste Stroom

De Voorste Stroom, oftewel het riviertje
de (Nieuwe) Leij, kronkelde zich, afkomstig van Tilburg, over een afstand van
ongeveer 1500 meter door de laat negentiende-eeuwse bebouwde kom van Oisterwijk. De Voorste Stroom werd gezien als
een mogelijke bron van welvaart. Het
riviertje kon – mits bevaarbaar – dienen
voor transporten en daarnaast was het
water onmisbaar voor de landbouw, voor
watermolens en fabrieken, en als was- en
drinkwater. Het probleem was echter dat
de Voorste Stroom niet goed bevaarbaar
was, ondanks dat al sedert de veertiende
eeuw maatregelen waren aangekondigd.1

1860		

		

1952

Bij de Voorste Stroom waren veel leerlooierijen gevestigd, hier is een drooghuisje van een leerlooierij te zien.

Garancinefabrikant en ‘milieuactivist’
Frits Holleman (1828-1925).

Frits Holleman bouwde rond 1864 een witte villa (later villa
De Huifkar) aan De Lind vlakbij de Voorste Stroom. De villa is
hier (geheel links) afgebeeld op een schets van kunstschilder Paul
Tétar van Elven (1823-1896) van omstreeks 1870. Het witte
pand in het midden was in gebruik als Franse school. Opvallend is dat de kunstschilder twee lindebomen bij het oude
raadhuis heeft afgebeeld. In 1841 was een tweede lindeboom
geplant omdat men vreesde dat de oude lindeboom niet zou
overleven. Deze tweede boom is waarschijnlijk gekapt bij de
bouw van het nieuwe raadhuis in 1898-1899.

Op 3 oktober 1878 werd de inventaris van de garancinefabriek
van Holleman op de Vloet bij de Petruskerk verkocht. Advertentie in de Tilburgsche Courant van 26 september 1878.

Maar tijdens de Bataafse Republiek zou alles anders worden.
De patriotten beseften dat een bevaarbare rivier de welvaart
van de Oisterwijkse (en Tilburgse) wolfabrieken zou bevorderen. En ook voor het ontginnen van de woeste gronden
en voor de landbouw waren grote hoeveelheden mest nodig,
die alleen via de Voorste Stroom zouden kunnen worden
aangevoerd.2 Het bleef echter ook in de Bataafs-Franse
tijd bij mooie woorden, een uitdieping van de rivier was
blijkbaar te kostbaar.

landbouwers en molenaar J. Kivits beklaagden zich bij
het gemeentebestuur erover dat het vee niet meer aan de
Stroom wilde grazen, dat de stank nabij de rivier ondragelijk was, dat hun kleding en linnengoed – dat bij gebrek aan
ander water in de Stroom gewassen werd – er voortaan geel
gekleurd uitkwam en bovendien – eenmaal in de linnenkast opgeborgen – bleek te vergaan. Er werd zelfs gemeld
dat een van hun kinderen door het bedorven water zou zijn
overleden. 4 De provincie verbood rond 1860 de lozingen
van de garancinefabriek op de Voorste Stroom.5 De gebroeders Holleman moesten voor meer dan 8000 gulden een
laag gelegen terrein achter hun fabriek kopen waarop het
afvalwater vervolgens geloosd werd. Toch bleef men in de
wintermaanden ook op de Voorste Stroom spuien. 6
Ingenieur Frits Holleman (1828-1925), een zoon van Arnold,
nam de fabriek over van zijn vader en oom. Hij liet rond
1864 ook zijn beroemde witte villa (later genaamd: villa De
Huifkar) bouwen aan de Voorste Stroom. Echter rond 1875
werd de productie van garancine gestopt omdat er inmiddels een goedkopere synthetische manier was ontdekt om
aan de verfstof te komen. De fabriek sloot en op 3 oktober
1878 zou de inventaris geveild worden. Dat betekende
niet dat de Voorste Stroom snel schoon zou worden want
inmiddels hing de beek vol met koeienhuiden. Talloze
leerlooiers hadden zich immers aan de Voorste Stroom
gevestigd om daarin de (gepekelde) huiden te laten weken.
Ook dit zorgde voor vervuiling.

Oisterwijkse fabriekjes lozen op de Stroom
Toch bleek de Leij een populaire vestigingsplaats van
fabrieken. In Tilburg begon Pieter van Dooren in 1827 een
spinnerij nabij de Leij. In 1895 waren er in Tilburg al tien
fabrieken, die hun afvalwater op het riviertje loosden:
ververijen, wasserijen, vollerijen, spoelerijen, maar ook
bierbrouwerijen, leerlooierijen en een machinefabriek.3
In Oisterwijk waren rond 1816 drie lakenfabrieken, zes
leerlooierijen en een brouwerij (De Kroon) in de directe
nabijheid van de Voorste Stroom gevestigd; lakenfabrikant
Hendrik Suijs had ook een wolververij. Vanaf 1829 begonnen
de gebroeders Arnold en Wouter Holleman een roodververij
vlakbij de Voorste Stroom. Het grondwater en het water van
de Voorste Stroom werden gebruikt bij het spoelen van de
wol. In 1851 startten de broers een garancinefabriek, waarin
uit de meekrapplant een rode kleurstof (garancine) werd
gewonnen, die diende als verfstof voor de wol. Aanvankelijk
maalde men de wortels van de meekrap in een door paarden
voortbewogen molen, maar vanaf 1852 draaide de fabriek op
stoomkracht. Het meekrappoeder werd gekookt met water en
geconcentreerd zwavelzuur. Voor 100 kg meekrap was 20 tot
50 kg geconcentreerd zwavelzuur nodig. De aldus gewonnen
garancine werd met water gespoeld om het zuur te verwijderen. Het afgewerkte zwavelzuur werd geloosd op het oppervlaktewater. De uitstoot van de sterk giftige zwavelwaterstof,
die bovendien een geur verspreidde van rottende eieren,
vormde een ernstig milieuprobleem.
Desalniettemin verleende de Oisterwijkse gemeenteraad
op 30 november 1857 toestemming aan alle fabrikanten
om in de maanden december tot en met februari ‘het vuil
bedorven of met stoffen vermengd water’ te laten lopen in de
Voorste Stroom, alsmede de putten te ‘spuijen’. De Hollemannen waren daar zeer content mee en vroegen samen
met andere fabrikanten en ambachtslieden om voortaan
altijd op de Stroom te mogen lozen. Maar er kwam vrijwel
direct ook verzet tegen het gemeentelijke besluit van de
boeren, die hun vee lieten grazen bij de Stroom, en van
leerlooiers, die hun huiden in de Stroom hingen. Diverse

De vervuiling door Tilburgse fabrikanten
Het hoofdgevaar kwam echter uit Tilburg. Het afvalwater
van de Tilburgse textielfabrieken en ververijen, dat tot die
tijd gewoon bezonk in putten of op het land, werd door de
invoering van een rioolstelsel voortaan in de Leij geloosd.
Daardoor begon vanaf 1860 dit riviertje stroomafwaarts
bij Heukelom en Oisterwijk sterk te vervuilen. De waterlopen bevatten rond 1870 ‘een slijmachtige, zwarte vloeistof,
die soms zelfs zoo verdikt is dat een daarop geworpen steen
slechts zeer langzaam zinkt, en die vooral in de zomer een
ondragelijken stank verspreidt’.7 Terwijl Tilburg steeds meer
afvalwater op de Leij loosde, was fabrikant Frits Holleman
door de provincie gedwongen het afvalwater op zijn land
te lozen. Hij en de gemeenteraad van Oisterwijk wendden
zich in 1874 dan ook tot Gedeputeerde Staten met het dringende verzoek de vervuiling door de Tilburgse fabrieken
tegen te gaan. De klachten van Holleman en de gemeente
Oisterwijk werden door de hoofdingenieur van de provincie gegrond verklaard. Hij constateerde dat het water van
de Voorste Stroom niet meer bruikbaar was voor mens en
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wijk, zag het water er blauwachtig uit en was er stank waarneembaar. Looiers in het dorp vertelden de ingenieurs dat ze
hun huiden niet meer in de Stroom konden hangen zonder
dat ze ‘plekken en bederven’. Ze gebruikten de Voorste Stroom
alleen nog voor het afspoelen van huiden die uit kalkwater
kwamen. De andere bewerkingen vonden voortaan in de Achterste Stroom plaats. De ingenieurs voeren door tot het zogenaamde kasteelbrugje bij het voormalige kasteel Durendael,
bij de huidige Moergestelseweg. Daar verergerde de stank.
Aangekomen bij de voormalige Heukelomse watermolen (nu
café Mie Pieters) kregen ze van boeren te horen dat eenden
daar niet langer dan twee dagen overleefden in de vieze drab.
Aangekomen bij de Zwarte Rijt, een kleine waterloop die
uitmondt in de Leij en vanouds de scheiding vormt tussen
Tilburg en Enschot, geleek het water meer op een dikke blauwe
slijmlaag en was het er volgens de ingenieurs niet meer uit
te houden vanwege de stank.10 Het water van de Leij nabij
herberg De Baars bevatte ‘een zwarte vetlaag, waarop zich een
menigte luchtbellen vertoonde, waaruit zich de meest stinkende
gassen ontwikkelden’. Vis kwam er uiteraard niet meer voor.
Drachtige koeien, die water uit de Stroom dronken, zouden
‘ontijdig’ hun kalveren werpen.11
De gemeente Tilburg speelde de vermoorde onschuld.
Bovendien, zo stelde het Tilburgse gemeentebestuur, had
men nu eenmaal het recht om afvalwater op openbare
wateren te lozen. Volgens Tilburg konden problemen voorkomen worden als het water sneller doorstroomde, zodat
het vuil niet kon bezinken. Al vanaf 1845 had Tilburg
aangedrongen op verdieping van de Leij. En juist daarin
waren de protesterende gemeenteraden van Oisterwijk
en Berkel c.a. volgens Tilburg nalatig gebleven. Immers
op hun grondgebieden bevonden zich twee watermolens,
die met hun sluizen de waterafvoer belemmerden, want
om stankoverlast in de zomer tegen te gaan, werden die
sluizen vaak dichtgehouden.
De Heukelomse boeren klaagden dat het vuile Tilburgse
fabriekswater hun graslanden overspoelde.12 De watermolen
daar werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw afgebroken en op die locatie verrees café Jagers en Visscherslust van Mie Pieters. De gemeente Tilburg stelde in 1881 geld
beschikbaar om samen met Berkel en Oisterwijk de
watermolen Ter Borch op te kopen om deze zo snel mogelijk
te ruimen. De gemeente Oisterwijk verpachtte na deze aankoop de watermolen echter nog enkele jaren. In 1887 raakte
de molen buiten gebruik, maar de sluis bleef nog intact. De
watermolen werd tot een ruïne en rond 1924 gesloopt.
Ideeën om het Tilburgse fabriekswater te reinigen met kalk
en een plan om een speciaal afvoerkanaal door de kom

De sluizen van watermolen Ter Borch bleven vaak gesloten, wat tot
vermindering van de doorstroomsnelheid in de Voorste Stroom zorgde
en daardoor tot meer vervuild bezinksel. De watermolen verviel in de
twintigste eeuw tot een ruïne en zou in 1924 gesloopt worden. Hier een
afbeelding van de watermolen rond 1870 van de hand van Paul Tétar
van Elven.

vee, dat alle vissen uit het riviertje verdwenen waren en
dat de Stroom een verpestende stank verspreidde. Mocht
de verontreiniging tot de wellen in de bodem doordringen
dan zou het drinkwater bedorven raken en Oisterwijk
onbewoonbaar worden. 8 De vervuilde sliblaag in de Stroom
was rond 1880 al een meter dik. De drab verspreidde in
de zomermaanden, bij laag water, een vreselijke stank. De
sluizen bij de Oisterwijkse watermolen Ter Borch werden
daarom ’s zomers niet langer opengezet, maar dat belemmerde weer de doorstroomsnelheid van het water en leidde
uiteindelijk weer tot meer vervuild bezinksel.
Maar Provinciale Staten, waarin nogal wat Tilburgse textielfabrikanten zitting hadden, kwam niet tot maatregelen
tegen de vervuiling. Er was ook geen wettelijk instrumentarium. In Nederland bestond in tegenstelling tot het
buitenland geen juridisch verbod tot lozing van fabriekswater op openbare wateren. De gemeenteraad van Oisterwijk wendde zich in 1883 zelfs tot de regering en twee jaar
later ten einde raad tot koning Willem iii. Maar ook van de
majesteit kwam geen reactie.
Dat er in de Voorste Stroom vanaf 1870 geen vissen meer
zaten, droeg bij tot een slechtere voeding van de Oisterwijkers, vooral van de ‘mingegoeden’, want die waren gewend
om bij hun middag- of avondmaal regelmatig een pannetje
gebakken vis ter beschikking te hebben. Nabij de watermolen kon zelfs veel paling uit de rivier gehaald worden. Maar
na 1870 dreven er slechts dode vissen in de Stroom rond. 9
Op 28 augustus 1884 deden ingenieurs van de provincie
opnieuw onderzoek via een boottochtje over de Voorste
Stroom. Al bij watermolen Ter Borch, ten oosten van Oister-
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gassen’ en een ‘somtijds vrij dikke laag samengekleefd drijvend
vuil’ bedekte het wateroppervlak.14 In Oisterwijk vreesde
men ook negatieve gevolgen voor het net op gang komende
toerisme. Gemeenteraadslid Jan Rijpperda, die tevens in
1886 aan de wieg stond van de Oisterwijkse vvv, richtte
een Vereeniging tegen Verontreiniging van Openbare
Wateren op. Op 9 oktober 1897 verzocht Frits Holleman
de Tweede Kamer om het initiatief te nemen tot wetgeving
die het verontreinigen van openbare wateren zou verbieden.
Hij had buitenlandse projecten bezocht en daarover een
brochure geschreven.15 Zijn pleidooi werd gehoord, in 1901
kwam de regering met wetsvoorstellen. Maar de vervuiling
van de Voorste Stroom ging voorlopig gewoon door.

Rond 1895 was er een plan om het vervuilde water van de Tilburgse
wollenstoffenfabrieken via een kanaal te lozen op de Achterste Stroom.
Daardoor zou de vervuiling van de Voorste Stroom in het Oisterwijkse
centrum stoppen. De gemeente Oisterwijk opteerde echter voor lozing
van het vuile kanaalwater via een heul (overdekte waterloop, op kaart
de rode stippellijn) op de Voorste Stroom nabij watermolen Ter Borch.
De kanaalplannen bleven onuitgevoerd.

van Oisterwijk te graven bleven onuitgevoerd. Dat laatste
plan om het Tilburgse afvalwater via een kanaal ter hoogte
van de Oirschotsedijk te lozen in de Achterste Stroom had
de steun van de gemeente Tilburg en van de familie Holleman. Maar de gemeente Oisterwijk koos in oktober 1895
voor een aansluiting van dat kanaal via een ‘heul’ in de
Oirschotsedijk naar het Molensteegje en vervolgens naar
de watermolen Ter Borch. Dat zinde Frits Holleman niet,
want diens zoon Marius was eigenaar van de bouwhoeve
Ter Borch, ook wel genaamd De Waterhoef. En die landerijen zouden dan al het vervuilde water uit het kanaal krijgen.
Bovendien weigerde de gemeente Oisterwijk de onderhoudskosten van het kanaal te betalen en was men beducht voor
eventuele schadeclaims van verder stroomafwaarts gelegen
gemeenten als Haaren en Esch, die opgescheept zouden
worden met veel meer vervuild water.13
De Stroom kreeg aan het einde van de negentiende eeuw
een ‘inktachtig drabbig voorkomen’, ontwikkelde ‘stinkende

Processen tegen Tilburg
In 1912 leek een doorbraak aanstaande toen fabrikant
Frits Holleman de gemeente Tilburg civiel dagvaardde.
Hij gaf aan door de vervuiling uit Tilburg het water van
de Voorste Stroom niet langer voor zijn langs het water
gelegen landerijen te kunnen gebruiken. De rechtbank in
Breda stelde Holleman in 1913 in het gelijk en machtigde
de eiser op kosten van de gemeente Tilburg ‘deze vervuiling
te doen ophouden door afsluiting van den toevoer der uit de
riolen der gedaagde afvloeiende vochten, zulks desnoods met
behulp van de sterken arm’.16 In hoger beroep bevestigde het
Bossche Hof de uitspraak, maar vernietigde de machtiging
aan Holleman om de toevoer van afvalwater uit Tilburg
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worden. Het eerste Arrest Voorste Stroom van de Hoge Raad was
een feit, er zouden nog zes andere volgen.17 Van veel huizen in
Oisterwijk wapperde de vlag, dat bleek echter iets te voorbarig.
De gemeente Tilburg betaalde liever de dwangsommen.
Dat was uit economisch oogpunt voordeliger dan het aanleggen van een dure zuiveringsinstallatie. In 1914 loosden
reeds 64 Tilburgse bedrijven (waaronder 39 textielfabrieken)
hun water op de Leij, waardoor honderdduizenden kilo’s
oleïne (zeepachtige oplossing) en verfstoffen in het oppervlaktewater kwamen.18 Toen in het najaar van 1917 ten
gevolge van de Tilburgse textielstaking de fabrieken enige
tijd stillagen, was dit direct merkbaar in Oisterwijk: de
Voorste Stroom was prompt aanmerkelijk schoner.19
In 1917 produceerde het Tilburgse college van b&w een
aantal voorstellen om tot reiniging van het afvalwater te
komen. De plannen bestonden hoofdzakelijk uit de aanleg
van vloeivelden ten oosten van de stad op het grondgebied
van de gemeenten Berkel c.a. en Moergestel. Daarvoor was
het nodig dat Tilburg die gronden via een spoedonteigening in bezit kon krijgen. De burgemeesters van Berkel
c.a. en Moergestel leken geen principiële bezwaren tegen
de drainagevelden te hebben, maar wel tegen eventuele
grenswijzigingen. Het verzet kwam vooral van particuliere
grondeigenaren zoals het trappistenklooster Koningshoeven en de Tilburgse wolfabrikantenfamilie Van den Bergh,
die gronden in Moergestel bezat. De laatste familie riep de
hulp in van een hoogleraar uit Delft en een ingenieur van
de Arbeidsinspectie. Zij schreven een vernietigend rapport
over de plannen die de gemeente Tilburg met de Heidemij
ontwikkeld had voor drainagevelden. Er verscheen een
boekje getiteld Mooi Nederland dat poogde de burgers te
mobiliseren vanwege de aanslag die de drainagevelden
zouden plegen op het natuurschoon bij het Baksven en het
Galgeven. De uitgever van deze brochure, de nv Maatschappij Mooi Nederland, had echter wel boter op zijn
hoofd, want in plaats van drainagevelden wilde deze projectontwikkelaar landhuizen bouwen rondom het Galgeven.
De abt van de trappistenabdij bewerkte allerlei katholieke
staatsmannen. De Gezondheidscommissie Oisterwijk en
omstreken, waarin ook vvv-voorman George Perk zitting
had, sprak zich uit tegen de plannen. Onder druk van boze
boeren maakten de burgemeesters van Moergestel en Berkel een grote draai en voegden zich bij de tegenstanders. In
1922 adviseerde de directeur van het Rijksinstituut voor de
zuivering van afvalwater om het verzoek van de gemeente
Tilburg tot spoedonteigening niet te aanvaarden. De regering
sprak zich daarna uit tegen onteigening van de gronden,
waarna het Tilburgse plan de prullenbak in kon.20

De nv Maatschappij Mooi Nederland protesteerde in 1919 met een
brochure tegen de Tilburgse plannen voor drainagevelden in Moergestel
en Berkel-Enschot, die de natuur zouden aantasten, maar wilde zelf
rond het Galgeven villa’s bouwen.

daadwerkelijk te doen ophouden. In plaats daarvan legde
het Hof aan de gemeente Tilburg een dwangsom op van
fl. 1,- per dag voor Frits Holleman en fl. 0,50 per dag voor
diens zoon Marius Holleman. In cassatie stelde de Hoge Raad
op 19 maart 1915 vast dat de familie Holleman mocht verwachten dat het water van de Voorste Stroom gebruikt kon
worden voor ‘bespoeling’, en dus voor tuin, vee en eenvoudig
huishoudelijk gebruik. Tilburg moest verbeteringen aanbrengen, bij nalatigheid zouden de dwangsommen van kracht
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De vervuiling van de Voorste Stroom
was dan wel grotendeels het werk van
Tilburgse fabrieken, maar Oisterwijkse
fabrikanten waren niet geheel onschuldig. De Lederfabriek Oisterwijk vroeg en
kreeg begin juni 1920 toestemming een
riool te bouwen, onder de spoorlijn door
via de Poststeeg, naar de Voorste Stroom
ter hoogte van de ‘Roode Brug’. De fabriek
had grote moeilijkheden met de gemeenten Haaren en Boxtel vanwege lozing
van afvalwater via de Kuipersloop. Het
Oisterwijkse gemeentebestuur had geen
bezwaren tegen lozing op de Voorste
Stroom als de directie van de fabriek
maar garanties kon bieden dat het afvalwater eerst gezuiverd zou worden. De
landelijke overheid keek via haar ingenieurs over de schouder van het Oisterwijkse gemeentebestuur mee en wantrouwde de door de fabriek voorgestelde
manier van zuivering. Pas in 1929 kreeg de Lederfabriek
toestemming van het waterschap De Dommel om haar af-

Dit ‘loflied’ op de Ley (Voorste Stroom) werd gepubliceerd in het Kerkklokje van 28 maart 1953.

valwater na voldoende filtratie te lozen
op de Voorste Stroom ter hoogte van de
gemeente Haaren. Zelfs de fabrikanten
waren er toen blijkbaar niet zeker van
dat de zuivering afdoende was. Want
de fabriek had namelijk afgezien van
lozing nabij de ‘Roode Brug’ omdat men
dan, net als de Tilburgse fabrikanten,
schadeclaims van Oisterwijkse ingezetenen vreesde. De Lederfabriek hield
zich nog netjes aan de gemeentelijke
voorwaarden. Uit een onderzoek van
veldwachter Hendriks echter van december 1923 bleek dat vier schoen- en
lederfabrikanten hun afval, zonder
opgave aan de gemeente, wel gewoon
loosden in de Voorste Stroom, één looier gebruikte de
Achterste Stroom.21
Ondertussen wist Frits Holleman via zijn zoon, de jurist
Samuel Willem Holleman, steeds meer grondeigenaren
in Oisterwijk, Heukelom en Moergestel te bewegen om te
procederen tegen de gemeente Tilburg. In 1938 bleek zelfs
een Tilburgs fabrikant, wiens familie van grootvader tot

De Voorste Stroom zorgde, tot de kanalisatie van eind jaren zestig,
jaarlijks voor overstromingen. Op deze foto van 5 december 1961 is het
wassende water rond de Groenstraat goed te zien.
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Kaart met de loop van de
oude (rood) en nieuwe bedding van de Voorste Stroom.

De Voorste Stroom werd in
1968-1969 gekanaliseerd.
Hier de werkzaamheden
nabij de Beukendreef.
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De Voorste Stroom in het Lindepark vóór en ná de herinrichting van 2007.

kleinzoon had bijgedragen aan de waterverontreiniging,
niet te beroerd om als grondbezitter in Oisterwijk schadevergoeding te eisen voor de mede door zijn familie veroorzaakte vervuiling.22 Ook de Oisterwijkse schoenfabrikanten,
die zelf hun afval loosden op de Stroom, schroomden niet
schadeclaims tegen de gemeente Tilburg in te dienen. Toen
bleek dat ook huurders alsmede hotel- en pensioneigenaren
aanspraak konden maken op vergoedingen, was het hek
van de dam. Door de droge zomer van 1949 waren er talloze klachten van hotel- en pensiongasten geweest over
stank. De vvv vreesde voor het imago van Oisterwijk en
belegde een actievergadering, waarna 53 recreatieondernemers besloten te gaan procederen.23 Honderden Oisterwijkers eisten en kregen geld van Tilburg. Het kostte die
gemeente uiteindelijk 1,2 miljoen gulden, daarbij moesten
nog de proceskosten worden opgeteld. De voltooiing van
een Tilburgse zuiveringsinstallatie aan de Hoevense Kanaaldijk in 1952 betekende het echte begin van een oplossing.
Ook die kostte de gemeente Tilburg een fortuin: 2,5 miljoen
gulden.24 Maar in 1955 bleek die zo goed te werken dat de
inwoners van Oisterwijk eindelijk tevreden konden zijn.

besturen waren er voor te porren, zij hoopten zo een einde
te maken aan de jaarlijkse overstromingen in de natte
periodes. Waterschap De Dommel stelde in 1964 een zesjarenplan op, dat op 42 miljoen gulden begroot werd. Na
kanalisatie van de Essche Stroom konden rond 1968-1969
ook in de Voorste en Achterste Stroom de bochten worden
afgesneden en het profiel worden verruimd. Bij de Achterste Stroom werd het tracé van de grens met Moergestel
tot Klein Speijck, waaronder het door Brabants Landschap
aangekochte landgoed De Hondsberg, gespaard.25 In de kom
van Oisterwijk kwam een nieuw tracé voor de Voorste
Stroom, waarbij rekening gehouden was met het uitbreidingsplan van de gemeente en de wens tot het aanleggen
van recreatieterreinen. De oude bedding is nu nog globaal
te volgen via het rode fietspad. Na de kanalisatie kon de
Stroom driemaal meer water verwerken als daarvoor. 26

En de stroom mag weer meanderen
Beekherstel stond vanaf de jaren negentig van de twintigste
eeuw hoog op de prioriteitenlijst van natuurorganisaties
en waterschappen. In september 2007 gaf de Oisterwijkse
gemeenteraad groen licht voor een schoonmaakoperatie
en herinrichting van de Voorste Stroom in de kom van de
gemeente. De herinrichting was begroot op vijf miljoen
euro, waarvan het waterschap De Dommel twee miljoen,
de provincie 2,7 miljoen en de gemeente de overige 750.000
euro zou gaan betalen. Nabij het gemeentekantoor werd een
vistrap aangelegd en op diverse plaatsen werden meanders
gecreëerd. Na ruim 150 jaar eindelijk een ‘Schone Stroom’.

De Stroom wordt rechtgetrokken en
verplaatst
De vervuiling verminderde vanaf 1952, maar schoongemaakt
werd de oude bedding van de Voorste Stroom nooit. Wel verdween in de jaren zestig van de twintigste eeuw het bochtige
tracé van de Stroom en werd in de kom van Oisterwijk wat
zuidelijker een nieuwe bedding gegraven. De boerenorganisaties hadden aangedrongen op kanalisatie in samenhang met
ruilverkaveling om zo een beter gebruik van de graslanden in
Haaren en Oisterwijk te kunnen maken. Ook de gemeente-
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Verbonden met het
‘Europeesch spoorwegnet’
Station en kunstwegen ontsluiten Oisterwijk

Tot halverwege de negentiende eeuw lag Oisterwijk volkomen geïsoleerd. De enige verharde weg
in het dorp was de keiweg tussen Petruskerk en
raadhuis. Weliswaar bevond zich enkele kilometers ten noorden van het dorp de in 1827 gereed
gekomen stenen rijksweg Tilburg-Den Bosch,
maar om daar te komen moest men te voet, te
paard, met de kar of de koets over enkele ‘grondwegen’ door het boerengehucht Kerkhoven: de
Heusdensebaan en de Oude Bosschebaan (nu
Kerkhovensestraat). Die smalle en bochtige weggetjes waren in de winter vaak nat en in de zomer
erg stoffig. De karren liepen in het mulle zand of
de modder gemakkelijk vast. Een reis naar Tilburg
of Den Bosch was dan ook een waar avontuur.

1856

1885

geen sprake. De gemeente schatte de dagelijkse passages
op zes karren of rijtuigen. Daarnaast passeerde er elke
dag slechts één bereden paard. In de zomermaanden
verwachtte men dagelijks één rijtuig extra. Kunstwegen
waren in die tijd tolwegen. Immers de gemeenten, de provincie en het Rijk hadden dringend inkomsten nodig voor
de aanleg en het onderhoud van al die wegen. De gemeente
Oisterwijk verpachtte de tolheffing op de Heusdensebaan
en liet een bouwkeet, gebruikt voor de kerk in Haaren, als
tolhuisje neerzetten nabij de rijksweg. De tolinning leverde
ruim honderd gulden per jaar op. De tolgaarder mocht voor
elk paard of muilezel 2,5 cent vragen, voor elk ‘los runderbeest’ of ezel 1 cent, voor een kalf, schaap of varken een
halve cent, voor rijtuigen met twee wielen 4 cent en voor
rijtuigen met vier wielen 5 cent.2 Het moge duidelijk zijn
dat men verwachtte dat naast de enkele rijtuigen vooral
boeren met hun vee de Heusdensebaan zouden nemen op
weg naar de markten in Den Bosch, Tilburg of Oisterwijk.
De tolgaarder kreeg bij zijn tolhuisje ook de beschikking
over een lap grond om daar een ‘hof ’ (groentetuin) in te
richten. Na enkele jaren werd er een stenen tolhuis gebouwd, dat de naam ‘het Klein Brierke’ (van barrière) kreeg.
Maar een lang leven was de tolheffing niet beschoren. In
1873 schafte het Rijk de tol op al haar wegen af, de provincie volgde dat voorbeeld en per 1 januari 1875 verdween
ook de tol op de Heusdensebaan. Het voormalige tolhuis

Dat ondervond ook Rombertus Wierdsma, kantonrechter
en lid van Provinciale Staten, die bijna dagelijks met een
karretje, bespannen met zijn paardje Olga, van Oisterwijk
naar Tilburg ploeterde. Voor het bijwonen van de Statenvergaderingen in Den Bosch maakte hij gebruik van een
gehuurde huifkar met koetsier.1 Hij kende dus als geen
ander de slechte staat van de Oisterwijkse wegen en had
als Statenlid tevens de mogelijkheid daar iets aan te doen.
Immers de provinciale subsidies speelden een cruciale rol
bij de uitbreiding van het Brabantse wegennet. Wierdsma
wist als Statenlid gedaan te krijgen dat de ontbrekende
‘navelstreng’ tussen Oisterwijk en de rijksweg een hoge
prioriteit kreeg.

De Heusdensebaan wordt een keiweg
Alle nieuwe steen- en grintwegen in die tijd werden ‘kunstwegen’ genoemd. De gemeenteraad van Oisterwijk opteerde
in haar vergadering van 27 mei 1853 voor een kunstweg
over de in de winter praktisch onberijdbare weg naar
Heusden. Deze weg zou dan de keiweg in het centrum van
Oisterwijk vanaf het raadhuis verbinden met de straatweg
Tilburg-Den Bosch. Slechts met uiterst kleine meerderheid
(4-3) nam de raad het besluit om de kunstweg aan te leggen met Vilvoordse keien over een breedte van drie meter.
Kunstwegen waren voor de gemeenten, die slechts een zeer
beperkt budget hadden, nauwelijks te betalen. Provinciale
subsidie moest een zetje in de rug geven, zo ook hier. Het
provinciaal bestuur besloot om 39% van de totale kosten te
subsidiëren. Een deel van de weg naar Heusden liep langs het
grondgebied van de gemeente Haaren, maar deze landbouwersgemeente wilde niet meebetalen. En natuurlijk had
Oisterwijk met zijn opkomende schoen- en lederindustrie
ook het meeste belang bij goede wegen naar de steden. De
aanleg van de weg had nog heel wat voeten in de aarde. De
Belgische stenen werden per boot naar Den Bosch getransporteerd en vandaar moest men ze met boerenkarren
naar Oisterwijk vervoeren. Aanvankelijk kon de weg niet
aanbesteed worden omdat de offertes van de aannemers te
hoog waren. In juni 1853 lukte het wel, zij het dat de laagste
inschrijver, de Oisterwijkse hoefsmid Martinus van Iersel,
geen wegenbouwer was en tijdens de werkzaamheden ook
niet echt deskundig bleek. Herhaalde malen moest de gemeente de aannemer wijzen op gebreken, maar uiteindelijk
kwam de kunstweg in juli 1856 gereed. Omdat de rijksweg ‘de Steenweg’ werd genoemd, was een naam voor de
aangelegde weg in de volksmond snel gevonden: ‘de Kleine
Steenweg’. Officieel heette de weg gewoon Heusdensebaan.
Van een intensief gebruik van de weg was vervolgens echter

In de negentiende eeuw waren de wegen naar en in Oisterwijk bijna
allemaal zandwegen, zoals hier de Gemullehoekenweg.
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Een station te Oisterwijk
De oudste spoorlijn in Nederland (Amsterdam-Haarlem)
dateert uit 1837. Vervolgens werd het spoorwegnet vooral
in het noorden van het land uitgebouwd. Een spoorlijn
door Brabant liet lang op zich wachten. De Nederlandse
regering was beducht voor spoorlijnen door Brabant. Op
de eerste plaats omdat daardoor de haven van Antwerpen,
van het net afgescheiden België, mogelijk meer voordelen
zou plukken dan Rotterdam en ten tweede omdat spoorlijnen te dicht bij de grens, bij een eventuele oorlog met
de Belgen, te gemakkelijk in vijandelijke handen konden
vallen. Daarnaast bakkeleiden Den Bosch en Eindhoven
jarenlang over het tracé van de Zuiderspoorlijn, die niet
alleen de in 1854-1855 tot stand gekomen spoorlijn
Antwerpen-Roosendaal-Breda met de rest van Brabant zou
moeten verbinden, maar ook de Hollandse steden met het
geïndustrialiseerde Duitse achterland. In alle ontworpen
tracés tussen 1843 en 1860 kwam Oisterwijk niet voor.
Een voorstel van Kamerlid Johan Rudolph Thorbecke om
de Zuiderspoorlijn tussen Tilburg en Eindhoven niet via
Oirschot maar via Boxtel (en daarmee via Oisterwijk) te
leiden, kwam eind 1859 niet eens in stemming. De Tweede
Kamer steunde het regeringsvoorstel om de spoorlijn via
de kortst mogelijke route te laten lopen, dit was tevens
de wens van Rotterdam. Maar de gemeente Amsterdam
had juist belang bij een route over Boxtel omdat daarmee
de Zuiderspoorlijn een verbinding kon krijgen met Den
Bosch. Amsterdam oefende achter de schermen druk uit
op koning Willem iii. Tenslotte hield de Eerste Kamer het
regeringsvoorstel tegen. Het kabinet trad af en de conservatief Van Hall formeerde een nieuw kabinet dat koos voor
een staatsaanleg van het Zuiderspoor om de impasse te
doorbreken. De lijn van Maastricht tot Vlissingen zou over
Boxtel geleid worden, want het nieuwe kabinet vond een
spoorbaan bij Oirschot te zuidelijk liggen, met het risico
dat deze lijn in het geval van oorlog met België te gemakkelijk in handen kon vallen van de vijand.3
Op 6 november 1865 was de gehele lijn gereed en werd
Thorbecke, inmiddels minister en kabinetsleider, als eerste
reiziger op het laatst gereedgekomen traject VenloMaastricht verwelkomd. De dag ervoor reisde de minister
reeds van Breda naar Boxtel en dus zal hij toen Oisterwijk
slechts in het voorbijgaan hebben gezien. De exploitatie
van de staatsspoorlijn kwam in particuliere handen. Aan
de veiligheid viel nog het nodige te doen want de locomotief die het treinstel van Thorbecke naar Venlo had gebracht,
reed op de terugweg naar Boxtel in op een dienstwagentje
met vier personen. Drie mannen konden nog net wegsprin-

Een van de hardstenen merkpalen die de Heusdensebaan sinds 1854 markeren, met daarin de namen van burgemeester en wethouders van toen.

werd een herberg en zou in 1960 bij de baanverdubbeling
van de rijksweg worden gesloopt.
Het had weinig gescheeld of de stenen van de Heusdensebaan
waren in 1884 al weer verwijderd. De kosten van wegonderhoud liepen zo hoog op, dat de gemeenteraad vanaf de
huidige Kerkhovensestraat tot de rijksweg weer het zandpad wilde herstellen. Maar de eigenaren van het Klein
Brierke en van de Witte Heibloem (hoek Kerkhovensestraat),
pleisterplaatsen voor voermannen en reizigers, protesteerden en ook de boeren zagen er geen heil in hun akkers weer
te moeten bereiken via een slijkweg. En dus verdween het
plan van tafel. De Heusdensebaan zou in 1937 alsnog van
zijn stenen worden ontdaan. In het kader van de werkverschaffing werd er een asfaltweg van gemaakt met twee vrij
liggende fietspaden. Heden ten dage herinneren nog slechts
drie hardstenen palen met tekst aan de oude keiweg.
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Het station rond 1910.

Reizigster in de trein van Oisterwijk naar Tilburg getekend door A.H.
de Balbian Verster (1830-1915).

gen, maar een vierde ‘werd letterlijk in drie stukken gesneden,
het bloed spatte langs alle kanten en de ingewanden lagen
verspreid op en langs de wegen’, aldus het weinig verhullende
relaas in het Weekblad van Tilburg, dat ook nog wist te melden dat drank ‘weder’ een voorname rol had gespeeld. 4
Het traject Breda-Tilburg was reeds op 1 oktober 1863 door
minister Thorbecke feestelijk geopend. Vervolgens werd
gewerkt aan het tracé Tilburg-Boxtel. De voorbereidingen
waren in 1862 al gestart. Op 10 juni 1862 werd de locatie
van het Oisterwijkse station vastgesteld: ‘120 el ten westen
van de baan van Oisterwijk naar Heusden tot 100 el voorbij
den mestweg, leidende uit het dorp naar de Noordelijk daarvan
liggende akker’.5 De hier genoemde mestweg was de toenmalige Akkerweg (huidige Molenstraat en Stationsstraat),
die samen met een aan te leggen Parallelweg (nu Spoorlaan) vanaf de Heusdensebaan, voor de ontsluiting van
het station moest zorg dragen. Tientallen grondeigenaren
werden verzocht hun bezittingen aan het Rijk te verkopen.
Niet iedereen was daarvan gecharmeerd. Landbouwers uit
Oisterwijk en Heukelom protesteerden omdat de spoorlijn
een barrière vormde om hun akkers en weilanden te bereiken.
En touwslager Jan van Loon raakte een gedeelte van zijn
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Een bomvol perron met reclameaffiches tegen de muur van het gebouw
onder andere voor Pelle cacao, chocolade en dessertartikelen.

achteruit liet rijden om een aantal zandwagons aan te
koppelen, viel een werkman van het perron en kwam met
zijn hoofd tussen de locomotief en de wagon, hij werd
met een ‘afschuwelijk verpletterd hoofd (…) onherkenbaar bij
zijne moeder’ thuisgebracht. De liberale Bredasche Courant
verwonderde zich erover dat dergelijke ongelukken in
Oisterwijk niet vaker voorkwamen want de ‘boerenkinderen, na eerst, van den schrik bekomen te zijn, welke de locomotief hun inboezemde’ liepen herhaaldelijk voor de in de
verte aanstormende locomotief. Slechts dankzij het zeer
voorzichtig opereren van de machinisten waren er geen
verdere ongelukken voorgevallen, aldus de krant. 8 Met
de nodige neerbuigendheid sprak deze stadse en liberale
krant over de inwoners van Oisterwijk. Die boerenpummels frustreerden de industrialisatie en vooruitgang. Het
Oisterwijkse station was bovendien niet primair bedoeld
voor boeren maar voor handelaren die naar de looiersbeurs
kwamen. Ook de looiers hadden groot belang bij goederenvervoer per spoor om zo Zuid-Amerikaanse koeienhuiden
uit de Rotterdamse haven in Oisterwijk te krijgen. Er liepen
in 1864 nog drie onteigeningsprocedures, waardoor het
uiteindelijk toch nog tot 1 mei 1865 zou duren alvorens de
spoorlijn Tilburg-Boxtel geopend kon worden. En helaas
voor Oisterwijk vond de exploitant, de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatspoorwegen, het deze keer niet nodig
om uitgebreide feestelijkheden te organiseren en minister
Thorbecke te inviteren. Wel werden in Boxtel en Oister-

‘lijnbaan’ kwijt, hij kreeg overigens wel fl. 1474,50 uitgekeerd
voor dat stukje land. Daarmee was hij overigens nog net
geen spekkoper, want W. Hoppenbrouwers ontving fl. 5000
voor een lap grond. In totaal werd aan Oisterwijkse grondeigenaren fl. 36.000 uitbetaald. Ook de gemeente Oisterwijk profiteerde bescheiden mee. Zij leverde een strook
grond (de algemene begraafplaats, een stukje land tegenover het Gasthuis aan de Udenhoutseweg, waarop zich
echter geen enkel graf bevond, maar alleen houtgewassen)
voor de somma van fl. 154.6 Onwillige verkopers werden
per Koninklijk Besluit van 30 maart 1863 met onteigening
bedreigd. De toegangsweg vanuit het centrum van het
dorp naar het station werd uiteindelijk wat aangepast. De
weg werd kaarsrecht gelegd, daarvoor moest de gemeente
wel gronden aankopen van de aan De Lind woonachtige
hoefsmid Martinus van Iersel.
In mei 1864 was de aanleg vanuit Tilburg reeds gevorderd
tot in Oisterwijk en die vanuit Boxtel tot de Posthoorn. De
locomotieven ‘’s-Hertogenbosch’ en ‘Thorbecke’ (!) werden
ingezet voor de aanvoer van materialen.7 Op 13 oktober
1864 gebeurde er bij het Oisterwijkse station in aanbouw
een vreselijk ongeluk. Terwijl de machinist de locomotief
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De Parallelweg (nu Spoorlaan)
was eveneens een toegangsweg
naar het station. Omdat vele
Oisterwijkers het spoor overstaken, en vanwege de roof van
kostbare spullen van het station,
plaatste Staatsspoorwegen een
afrastering bestaande uit een
palissade van gepunte bielzen.
Rechts staat café De Gouden
Leeuw.

wijk de vlaggen uitgestoken, brachten harmonieën muziek
ten gehore en was er ’s avonds verlichting en vuurwerk. 9
De opening van het station leidde al direct op die eerste
mei van 1865 tot duizend reizigers. Er reden dagelijks vijf
treinen uit Tilburg en vijf uit Boxtel. Een maand later
bleek de belangstelling zo overweldigend dat extra treinen
moesten worden ingezet.10 Cornelis Heintz verplaatste zijn
Franse kostschool van Leiden naar Oisterwijk toen het
Oisterwijkse station gereed kwam. Of hij er veel leerlingen
per trein mee wist te trekken is onbekend, maar in krantenadvertenties trachtte hij door het gehele land protestantse jongeheren te werven. Zijn bekendste leerling, Theo
van Gogh, de jongere broer van Vincent, kwam overigens
te voet vanuit Helvoirt naar de school op het Lindeind. De
jonge Van Gogh beklaagde zich er over dat hij ook bij slecht
weer dagelijks naar Oisterwijk moest lopen.11
Het Oisterwijkse gemeentebestuur zag grote mogelijkheden voor de industriële ontwikkeling van het dorp
met behulp van het spoor en toen in 1871 aan het Britse
parlementslid Alexander Brogden concessie werd verleend
een spoorlijn Tilburg-Den Bosch aan te leggen, waren de
vroede vaderen van Oisterwijk er als de kippen bij om de
aansluiting van die lijn op de Zuiderspoorlijn via Oisterwijk in plaats van via Udenhout-Tilburg te bepleiten.
Oisterwijk achtte haar industriële belangen ook veel groter
dan die van het agrarische Udenhout. Bovendien kon de aan
te leggen spoorlijn dan over drogere grond lopen. Het mocht
niet baten, Brogden legde de lijn over Udenhout aan.12
Het station van Oisterwijk vervulde vanaf het begin ook
een belangrijke rol als verzendhuis van pakketjes, die met
de trein meekwamen, ook voor omliggende gemeenten.
In 1874 werd een goederenloods bij het station gebouwd.
Maar het station bracht niet alleen voorspoed. Al spoedig
bleek dat het station op zondagavond verzamelpunt was

voor het uitgaanspubliek. Niet alleen van reizigers die de
laatste trein naar Tilburg of Boxtel moesten hebben, maar
ook van Oisterwijkers. De rivaliteit tussen dronken groepjes jongeren uit Oisterwijk en van daarbuiten was er in die
tijd ook al, zeker als meisjes en drank in het spel waren.
De districtsinspecteur van de spoorwegmaatschappij riep
voor zijn stationschef de hulp in van politie en marechaussee omdat de dronken lieden voor steeds meer ongeregeldheden zorgden. Maar de voordelen van het station
overtroffen verre de nadelen. Toen leerlooier Adrianus
Martinus Canters op 17 januari 1880 in de gemeenteraad
werd geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Oisterwijk
memoreerde hij dan ook vooral het feit dat er 25 jaar daarvoor nog geen kunstwegen waren en geen aansluiting op
het ‘Europeesch spoorwegnet’.13 De leerlooier en nieuwbakken burgemeester voelde zich overduidelijk kosmopoliet.
Na de leerlooiers en handelaren begonnen de boeren vanaf
1900 ook de voordelen van het spoor in te zien. De Oisterwijkse stationschef zorgde ervoor dat vanaf 1887 op marktdagen aan het station veewagons beschikbaar waren, zodat
de boeren hun te verhandelen vee niet meer zoals vroeger
naar Tilburg of Den Bosch hoefden te drijven.14 De landbouwers konden per trein wagonladingen vol mest laten
aanvoeren, die met karren vanaf het station opgehaald
werd. Dit leidde echter wel tot onvrede van omwonenden.
De gezondheidscommissie bemoeide zich ermee en stelde
de protesterende bewoners van de Parallelweg in 1909 in
het gelijk: de stank bij het lossen van de fecaliën was ondragelijk, ook al omdat diverse tonnen en bakken, waarmee
de mest opgehaald werd, bleken te lekken. Buurtbewoners
wilden vooral dat het lossen niet de gehele dag doorging.
De Oisterwijkse landbouwers, beducht voor beperkingen,
klommen daarop in de pen en lieten het gemeentebestuur
weten onmogelijk alleen ’s nachts te kunnen lossen. Wel
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gaven ze aan van goede wil te zijn en zo veel mogelijk in de
winter en het vroege voorjaar de mest te zullen ophalen.15
De Staatsspoorwegen vond het eigenlijk maar vervelend
dat Oisterwijk de gehele Parallelweg had volgebouwd met
woningen, want nu klaagden al die aanwonenden over overlast. In oktober 1918 eisten de bewoners dat de Parallelweg,
die door het voortdurend rijden van voertuigen naar en van
het station, stuk gereden was, verbeterd zou worden, al was
het maar met een voetpad van koolsintels. De volkomen
duisternis ’s avonds was niet alleen de bewoners een doorn in
het oog, maar ook de vele honderden arbeiders, die inmiddels op de Lederfabriek werkzaam waren. De gemeente had
echter geen geld voor wegverbetering en de Staatsspoorwegen beperkte zich tot het maken van een meer deugdelijke
afrastering zodat de arbeiders van de Lederfabriek niet meer
het spoor konden oversteken om zo de kortste weg naar de
fabriek te nemen. Bovendien was de afrastering ook welkom
om het toenemend aantal gevallen van diefstal van steenkool
en hout van het stationsemplacement tegen te gaan.
Een derde groep grootverbruikers van het station werden in
de twintigste eeuw de toeristen. In 1909 kreeg het station
een wachtkamer, in de vorm van een lage aanbouw. De
voorzijde van het station zou het jaar daarop door toedoen
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Op 19 mei 1930 om 11.13 uur mochten burgemeester Verwiel en zijn
dochtertje de vakantievierende koningin-moeder Emma op het Oisterwijkse station verwelkomen.

van de vvv verfraaid worden met een bloemperk. De vvv
maakte een folder waarin toeristen expliciet werd gewezen hoe gemakkelijk de Oisterwijkse natuur via het spoor
bereikbaar was. Dat had resultaat. Kwamen er in 1910 nog
26.210 reizigers aan, in 1911 was dat gestegen tot maar liefst
43.226.16 De meest bekende toerist kwam op 19 mei 1930
aan met de trein van 11.13 uur: koningin-moeder Emma, die
een vakantie doorbracht in Brabant. Zij werd verwelkomd
door burgemeester Jan Verwiel, zijn dochtertje mocht de
bloemen aanbieden. Een gereedstaande hofauto bracht
Emma in sneltreinvaart naar hotel Bosch en Ven, waar de
koningin-moeder had ingestemd met een zanghulde door
Oisterwijkse schoolkinderen.17
En ten slotte was er ook nog de Lederfabriek die profiteerde
van het spoor. In 1925 kwam er een raccordement, een apart
spoorlijntje voor goederenvervoer, naar de Lederfabriek. De
firma beschikte over een eigen railtractor voor het rangeer-
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werk op het fabrieksemplacement. Het raccordement kon ook
de steenfabriek Wilhelmina en de Oisterwijkse gasfabriek
bedienen. Het bedrijfsspoorlijntje zou voortbestaan tot de
jaren zeventig van de twintigste eeuw.18

Kunstwegen naar Moergestel, Udenhout,
Haaren en Berkel
De gemeente Oisterwijk drong al vanaf 1856 aan op een
grindweg tussen Moergestel-Oisterwijk en de rijksweg
Tilburg-Den Bosch, nadat ook Udenhout plannen had
ontvouwd om de kom via een kunstweg op die rijksweg aan
te sluiten. De raad van Moergestel traineerde vanwege de
hoge kosten echter de besluitvorming en wist in 1864 voor
een aanzienlijk minder bedrag dan voorheen was opgelegd
door de provincie, een akkoord te bereiken. De grindweg
kwam in 1867 gereed.19 In januari 1878 kon met steun van
de provincie (60% subsidie) de aanbesteding plaatsvinden
voor een klinkerweg naar Haaren en Esch. 20 In 1883 kocht
de gemeente gronden van bierbrouwer Franciscus Hofman
(nu Lind 54) zodat in de toekomst ook een weg naar
Haaren en Boxtel via de Boxtelsebaan gerealiseerd kon
worden.21 En ten slotte besloten de gemeenten Oisterwijk
en Berkel c.a. in oktober 1884 een keiweg te realiseren van
het huidige hotel De Druiventros via Hoog Heukelom
naar café De Hertog (nu Koos Kluijtmans) in Oisterwijk.
Ook hier verleende de provincie een bijdrage van 60%. De
Oisterwijkse aannemer Jan Cornelis Schonk zou de weg
in 1885 aanleggen.22 Het werd een der drukste wegen, alleen al ’s nachts zouden er, volgens de Tilburgsche Courant
uit 1889, wel honderd voertuigen passeren. 23 Veel boeren
gebruikten de Heukelomseweg om hun producten naar de
Oisterwijkse markt te brengen en het was uiteraard een
handige verbinding naar Tilburg.
In 1885 was Oisterwijk, in amper dertig jaar, van een geïsoleerde gemeenschap veranderd in een plaats die aansluiting
had op alle regionale en nationale tracés. Dat neemt niet weg
dat de inwoners in het dorp nog slechts gebruik konden maken van één enkele keiweg tussen kerk en raadhuis met wat
korte vertakkingen. In de winteravonden ging het merendeel
der ingezetenen nog gebukt onder een ‘Egyptische duisternis’
waarbij het risico op wegzakken in de modder levensgroot
was. Een rijmpje uit die tijd zegt wat dat betreft genoeg:

Het spoorwachtershuisje bij de overweg Heusdensebaan.

De spoorwachter van Blokshekken Jan Buijnsters (1876-1949).

Gelukkig werd het beter weer,
Want anders zak je, keer op keer,
In ‘t mooie, fraaie Oisterwijk,
Tot aan je enkels in het slijk.24
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verbonden met het ‘europeesch spoorwegnet ’

Tram- en busdiensten
Vanaf 1881 tot 1916 waren er diverse pogingen om tramlijnen
vanuit Tilburg en Den Bosch over Oisterwijk te laten lopen.
Ze mislukten echter allemaal jammerlijk. Na de Eerste
Wereldoorlog zouden diverse busmaatschappijen wel veel
reizigers gaan bedienen. In de oorlogsjaren was de vrachtauto ontdekt als middel van transport en na het tekenen
van de vrede kwamen uit het leger grote aantallen chassis
voor dumpprijzen op de markt. Door de ontwikkeling van
de massaproductie was ook de prijs voor nieuwe onderstellen aanmerkelijk gedaald. En op een chassis kon een cabine
met laadbak worden gebouwd maar evengoed een autobuscarrosserie. Daarom schoten na 1918 in het hele land de
busmaatschappijen als paddenstoelen uit de grond en
beconcurreerden elkaar op leven en dood. Een bus kon in
tegenstelling tot de trein de inwoners op veel meer locaties
afzetten. Vanaf 1922 reed de cito lijndienst Den BoschTilburg ook over Oisterwijk. Oisterwijker Janus van Iersel
dreef vanaf 1923 een eigen busdienst op Tilburg (twaalf
maal per dag). Zijn firma noemde hij avio, een afkorting
van A. van Iersel Oisterwijk.25 Vooral veel dagjesmensen
uit Tilburg lieten zich per bus vervoeren naar de uitspanning De Gemullehoeken. Daarnaast verzorgde avio reizen
naar bedevaartsoorden. Maar allengs maakten hiervan
ook steeds meer dagjestoeristen gebruik, dit tot ergernis
van de ware bedevaartganger, die tijdens zijn gebed in de
bus getrakteerd werd op schunnige kermisliedjes. 26 Rond
1940 verkocht Van Iersel zijn buslijn aan de van oorsprong
Moergestelse busonderneming Vitesse, die in 1949 opging
in de Zuid-Ooster Autobusdiensten nv, welke op zijn
beurt in 1978 weer samenging met de bba en waarvan we
nog steeds buslijn 140 kennen. De avio bleef na 1940 wel
bestaan, maar dan als touringcarbedrijf, gevestigd aan de
Tilburgseweg. Vanaf 1935 was ook de in Berkel-Enschot
geboren Petrus van Iersel aan diezelfde Tilburgseweg met
een touringcarbedrijf (pevio) gestart. De pevio had in de
naoorlogse zomermaanden een dienstregeling voor bus
en miniatuurtreintje van het station naar Groot en Klein
Speijck, het hertenkamp, hotel De Rosep, Scheibaan en
vvv-huisje.27

De feestelijke ingebruikneming van de elektrificatie van het spoor op
11 mei 1950.

Een avio-bus voor uitspanning De Gemullehoeken.
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Villaparken en
arbeiderswoningen
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Woningen bevonden zich in de negentiende eeuw
nog voornamelijk ten noorden van de Voorste
Stroom (de lintbebouwing Kerk- en Lindeind)
en het gehucht Kerkhoven (boerderijen). Tussen
1771 en 1840 nam het aantal stenen woningen in
de gemeente zelfs licht af (van 299 naar 263). Van
de 356 woningen in 1832 waren er 100 (28,1%)
gebouwd van leem en 21 daarvan verdienden volgens de gegevens van het kadaster de aanduiding
lemen hut. De bebouwing in Oisterwijk was in
vergelijking met de omliggende boerendorpen
aanzienlijk. Na Tilburg had Oisterwijk in 1832
het hoogste percentage bebouwd oppervlak in
deze regio, uiteraard wordt dit percentage ook
beïnvloed door de totale oppervlaktegrootte van
de gemeente.1

1868

						

2012

De eerste bouwverordening van de gemeente Oisterwijk uit 1868.

Het gemeentebestuur had sinds de invoering van de
Gemeentewet (1851) de mogelijkheid om stratenplannen en
bouwverordeningen vast te stellen. Hiervan werd aanvankelijk weinig gebruik gemaakt. De belangen van huiseigenaren
wogen vaak zwaarder dan het algemeen belang. Weliswaar
stelde de gemeente Oisterwijk in 1868 een bouwverordening
op, maar de eisen waren mild. Wie een woning wilde bouwen hoefde slechts aangifte daarvan te doen bij de gemeentesecretarie, te zorgen dat het huis minstens één deur had
en ieder vertrek tenminste één glasraam.2
In de tweede helft van de negentiende eeuw woonden de
arbeiders vooral in de Hoogstraat. Aan het einde daarvan
(nu Pastoor van Beugenstraat en terrein Nettorama)
bevonden zich buurtjes met namen als De Brakken en De
Gastjes. Het waren krotten. Zo zaten de acht woningen in
De Gastjes (gebouwd tussen 1870 en 1880) rond 1920 vol
met wandluizen, tot in de bedstee. De regen lekte door de
dakbedekking. De bewoners, veelal grote gezinnen, moesten hun behoeften doen in een soort kist, die in een niet
naar behoren afgesloten schuur stond ‘zoodat zij daarbij
voor elkaar nog niet van het gezicht onttrokken zijn’.3 Daarnaast waren de overal aanwezige mesthopen een gevaar
voor de volksgezondheid. De gezondheidscommissie rapporteerde in 1908: ‘Zeer slecht is de toestand te Oisterwijk,
waar de geheele Noord-zijde van de Hoogstraat aan de achterzijde begrensd wordt door de spoorlijn; de meeste der bewoners
houden geiten of ander vee, teneinde in staat te zijn, voor de
bemesting van hun aardappelland te zorgen; het gevolg is, dat
aan die zijde van het dorp een aaneenschakeling van rottende
zelfstandigheden, mestvaalten, faecaliën ontstaat, waarvoor
geen uitweg bestaat, eer zij in het vroege voorjaar naar het
veld vervoerd worden’. 4 Ondanks dergelijke rapportages zou
het gemeentebestuur vanwege de woningnood nauwelijks
gebruik maken van de in de Woningwet (1901) geschapen
mogelijkheid om krotten onbewoonbaar te verklaren. Dat
was overigens elders in Nederland niet anders, immers
de keerzijde was dat een arm gezin op straat kwam te
staan. De termijn van ontruiming kon telkens uitgesteld
worden. Zo werd in 1905 de woning van Gijsbertus van de
Snepscheut aan het Lindeind op uitdrukkelijk advies van
de gezondheidscommissie onbewoonbaar verklaard. Maar
twee jaar later woonde Van de Snepscheut nog steeds in die
woning, waarin nauwelijks licht en lucht kon doordringen.
De huisjesmelkers maakten misbruik van de woningnood
en onderhielden hun huizen slecht, maar verhoogden wel
de huren. De bouw van arbeiderswoningen door particulieren kwam in Oisterwijk voorlopig niet van de grond.

Percentage bebouwd oppervlak van het totale gemeente-oppervlak in
1832.

Villaparken
Projectontwikkelaars zagen daarentegen wel mogelijkheden om villa’s te bouwen in Oisterwijk. Zo ontstond de
merkwaardige situatie dat notabelen zoals George Perk en
Willem van Oppenraaij, die zich inzetten voor de sociale
kwestie, er niet in slaagden arbeiderswoningen te bouwen,
maar wel zelf een nieuwe villa konden betrekken in villapark Hoog aan de Heusdensebaan. Perk woonde al vanaf
1874 in villa Rustoord. Tussen 1908 en 1913 werden diverse
andere villa’s aan die weg gebouwd, waaronder villa Heureka
(architect Bernard Vriens) van Van Oppenraaij. Villapark
Hoog is het eerste en oudste villapark van Oisterwijk.

Het eerste Oisterwijkse villapark Hoog ontstond tussen 1908 en 1913
tussen Heusdensebaan en Haarenseweg.
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Meerstadt en zijn compagnon Gerrit Gast schuilgingen.
Meerstadt was ook betrokken bij nv Hotel De Oisterwijksche Plasmolen in dat villapark, waarschijnlijk een verwijzing naar de Plasmolen te Mook, waar rond 1900 in de natuur een uitspanning en kunstenaarskolonie ontstond. De
Oisterwijkse benaming werd uiteindelijk Hotel Bosch en
Ven. Vanwege de benodigde op te hogen bouwgrond voor
het hotel en diens omgeving kwam wel een plas tot stand:
het Klompven. Onder de leuze ‘Mooi Oisterwijk’ adverteerde men met bouwkavels in de landelijke kranten. De
eerste villa werd in 1920 verkocht. Het Klompven zelf en
de weg eromheen bleven eigendom van de projectontwikkelaars. De gemeente zegde toe de Gemullehoekenweg te
verbeteren zodat het nieuwe villapark bereikbaar werd voor
rijtuigen en auto’s. De exploitatie van het villapark kwam
rond 1925 in handen van architect Jan Visser. Samen met zijn
schoonzoon, de landschapsarchitect John Bergmans, richtte
hij, met geld van een andere schoonzoon (de kunstenaar
Han Wezelaar), de nv Bouw en Handel Maatschappij Arendshoven op. Visser bouwde villa’s met kunstenaarsateliers. Een
schildersatelier (’t Kapelleke) en modelwoning (d’Instuif)
kwamen tot stand. In ’t Kapelleke organiseerden Visser en
Bergmans in 1926 een gedurfde tentoonstelling van moderne kunst waarbij bekende namen als Zadkine, Picasso,
Charley Toorop en Raoul Dufy niet ontbraken evenmin als

Het in de vorm van een klomp gegraven Klompven in 1933. Hotel Bosch
en Ven (rechts) en enkele villa’s zijn dan al gebouwd. Op de voorgrond
de sterk meanderende Achterste Stroom.

In 1916 bood de Nijmeegse projectontwikkelingsmaatschappij Mooi Nederland de eerste percelen op landgoed
De Hondsberg aan voor villabouw. Het betrof gronden die
in 1913 niet aan Natuurmonumenten verkocht waren aan
de oost- en westzijde van de Moergestelseweg, tot aan het
Galgeven toe. Net als in villapark Hoog, waar de ontwikkelaars naast villa’s ook de straataanleg (George Perklaan)
verzorgden, ontwierp de projectontwikkelaar een geheel
van straten en pleinen. Er verrezen bankjes en (zit)paddenstoelen in een groene omgeving. Een monumentale
hagelwitte bank op het plein met ‘dooreengeslagen cirkels
in rood en blauw’ moest ‘Mooi Nederland’ verbeelden.5 Daar
zou het voorlopig ook bij blijven, want gegadigden voor
villa’s waren er nauwelijks. Slechts één perceel werd aanvankelijk verkocht (villa Capnion).
Het landgoed Gemullehoeken van de familie Wellenbergh
was in 1917 ook in handen van projectontwikkelaars gekomen. Nabij het gelijknamige café werden bomen gerooid en
weilanden bouwrijp gemaakt door nv Villapark Gemullehoeken, waarachter de Eindhovense sigarenfabrikant Dirk
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de communistische kunstenaars Chris Beekman en Peter
Alma.6 De tentoonstelling en het villaparkproject maakten
Visser praktisch bankroet. In 1927 ging Arendshoven failliet. De bewoners van het Klompven klaagden in de jaren
dertig herhaaldelijk bij de gemeente over de bereikbaarheid van hun villa’s vanwege de slechte toestand van de
weg. Maar de gemeente kon weinig uitrichten, pas in 1942
zouden ven en weg gemeentelijk eigendom worden.

RK Bouwvereeniging Volksbelang
Arbeiderswoningen kwamen pas in de twintigste eeuw tot
stand. Oisterwijk liep in dit opzicht echter niet achterop in
Nederland. In het najaar van 1912 staken op initiatief van
hun voorzitter, de arts Th. Verhoeven, leden van de Oisterwijkse afdeling van de Katholieke Sociale Actie de koppen
bij elkaar om te bezien of er in Oisterwijk ruimte was voor
een bouwvereniging voor arbeiderswoningen. Verhoeven
was als huisarts als geen ander op de hoogte van de slechte
woonomstandigheden. Op 2 januari 1913 kwam de RK
Bouwvereeniging Volksbelang tot stand. Voorzitter werd
M.H.P. Kluijtmans, afkomstig uit een goed katholieke
familie van huisjesmelkers. Secretaris was daarentegen
de eigenzinnige katholiek en journalist A.J. Zoetmulder.
Dat gaf meteen al conflicten toen de provinciale inspecteur voor de volksgezondheid erop aandrong de woorden
rooms-katholiek uit de statutaire naam te halen. Immers
een bouwvereniging moest er toch zijn voor alle arbeiders.
Zoetmulder was het daarmee eens, vooral ook omdat hij
vreesde dat de uit te geven aandelen van Volksbelang in
Oisterwijk vooral door de welgestelden gekocht zouden
moeten worden, en daarvan was de overgrote meerderheid
juist niet-katholiek. Maar Kluijtmans had pastoor J. van
der Meijden erbij gehaald en die liet weten dat de roomsen
echt wel geld genoeg bijeen konden brengen.7
Echter de katholieke schoenfabrikanten lieten het afweten. Toen er een steunbijeenkomst voor Volksbelang werd
uitgeschreven, bleken slechts drie gemeenteraadsleden
en de burgemeester aanwezig. De fabrikanten lieten zich
niet zien.8 De katholieke vakbond van schoenmakers
besloot de leden te verzoeken ieder een cent af te staan aan
Volksbelang.9 En zo moesten de arbeiders zelf de gelden
bijeen brengen. Sigarenfabrikant Hamers beklaagde zich
via een ingezonden brief in de Nieuwe Tilburgsche Courant
over het gebrek aan inzet bij de gemeenteraadsleden voor
arbeidershuisvesting. Volksbelang had in 1914 plannen om
32 woningen te bouwen in De Boo(m)gaard (nu omgeving
Burg. Canterslaan) en vroeg daarvoor aan de gemeente een
voorschot van fl. 60.000. Burgemeester J.C. de Keyzer was

Bouwvereniging Volksbelang gaf aandelen uit in de hoop zo via welgestelden kapitaal te vergaren voor sociale woningbouw.

voor, maar de beide wethouders, J. van Iersel en schoenfabrikant A.W. Roosen, en de meerderheid van de raad
waren tegen. Raadslid W. Verhoeven probeerde dat beleid
in de Tilburgse krant uit te leggen: ‘den Boomgaard’ zou te
‘brak en drassig’ zijn om te bebouwen, er was nergens goed
bruikbaar drinkwater om op te pompen en bovendien zou
de nieuwe woonwijk te ver van kerk en scholen verwijderd
zijn.10 Raadslid Van Oppenraaij, tevens lid van de gezondheidscommissie, vond dat nergens in de regio zo’n slechte
woonomstandigheden voorkwamen als in Oisterwijk. Maar
in de raad bleek hij vooralsnog een roepende in de woestijn.
De gemeentelijke medewerking bleef aanvankelijk beperkt
tot het beschikbaar stellen van een bouwterrein aan de
‘Suissendijk’ (nu Burg. Verwielstraat). Daar mocht in 1915
op een klein gemeentelijk perceel ten noorden van de Voorste
Stroom, ‘het vuile gat “De Bleek”’ dat in gebruik was als stort-
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In april 1916 kwamen de eerste drie woningen van bouwvereniging
Volksbelang gereed aan de huidige Burg. Verwielstraat. De panden zijn
inmiddels gesloopt.

Het Durendaalplein aan de Moergestelseweg, gebouwd rond 1925. Er
woonden veel arbeiders van de Lederfabriek. Het arbeiderswijkje moest
in de jaren zeventig wijken voor nieuwbouwplannen in De Bunders.

Een gasmeter met muntjes.

Gemeentearchitect
Bernard Vriens
(1879-1953)
ontwierp de eerste
woningen van
Volksbelang.

Jan Diepens
(1850-1913),
nachtwaker,
klepperman en
straatlantaarnaansteker.
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wel de Beentjesbuurt genoemd omdat de mensen het er
niet zo breed hadden. Rond 1930 liet de Lederfabriek aan
de Akkerstraat en Udenhoutseweg een complex huurwoningen bouwen voor haar arbeiders en kantoorpersoneel
en aan de Tuinstraat en pal naast de fabriek verrezen evenzo enkele woningen.

plaats, architect Bernard Vriens met rijkssteun en een gemeentelijk voorschot van fl. 6000 drie arbeiderswoningen bouwen
voor Volksbelang.11 In april 1916 waren de woningen gereed.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden de rijkssteunregelingen voor bouwverenigingen versoepeld worden. En dus
kon in 1920 Volksbelang alsnog 56 woningen, waaronder
één winkelhuis, bouwen in Den Boomgaard (Burg. Canterslaan, Burg. van Beckhovenstraat en Burg. de Keyzerplein,
inclusief het latere Juliana-Bernardplein). De woningen
waren in 1919 getekend door Bernard Vriens in samenwerking met de bekende Rotterdamse architect Jac. van Gils,
die in datzelfde jaar kwam te overlijden.
Eind jaren twintig zou de gemeente grote zeggenschap
krijgen over Volksbelang. Burgemeester Jan Verwiel was
in 1928 gekozen in het bestuur van de bouwvereniging en
schroomde niet om meteen ook maar het voorzitterschap
over te nemen. Met Verwiel aan het hoofd werden plannen
gesmeed om arbeiderswoningen te bouwen aan de Boxtelsebaan, Canisiusstraat, Nic. van Eschstraat, Maria van Oisterwijkstraat, Tilburgseweg en Pastoor van Heesbeenstraat.
Architect was J.A. van Esch. De 47 met gemeentevoorschot
te bouwen woningen konden rekenen op de goedkeuring van
de gemeenteraad. Want in 1930-1931 zag de raad ook het belang om met woningbouw de werkloosheid terug te dringen.
De raad eiste wel dat de aannemer 90% van zijn personeel
uit Oisterwijk liet komen. In 1933-1934 nam de gemeente de
eigendommen en schulden van Volksbelang over en hield de
bouwvereniging op te bestaan.

Gas, water en elektriciteit
In de negentiende eeuw was het ’s avonds in Oisterwijk
pikdonker. In 1866 waren er in heel het dorp slechts vijftien met petroleum gestookte lantaarns, die nachtwaker
en klepperman Jan Diepens elke avond met zijn ladder
moest aansteken en vervolgens weer doven. Maar in 1907
kreeg Oisterwijk eindelijk gaslevering met de komst van
de particuliere gasfabriek van George Wilson. Niet alleen
de straatlantaarns werden toen op gas aangesloten, ook
de verlichting en kookvoorzieningen in sommige huizen
(muntgas). Oisterwijk liep met zijn gasfabriek overigens
flink achter op andere geïndustrialiseerde gemeenten in de
regio. Tilburg had al een gasvoorziening in 1853, Waalwijk in
1860. Bovendien was de productie en distributie daarvan in
tegenstelling tot Oisterwijk in gemeentelijke handen.
Ook de drinkwatervoorziening in Oisterwijk was belabberd.
In de zomermaanden heerste er telkens een tekort aan
goed water, dat uit welputten kwam of opgepompt werd.
Regelmatig deed een Tilburgse apotheker voor de gemeente
en gezondheidscommissie onderzoek naar de waterkwaliteit bij
de woningen. Die bleek vaak onvoldoende. In 1925 had het
gemeentebestuur plannen om samen met andere gemeenten
water te betrekken van het waterleidingbedrijf van Den
Bosch. Buurgemeenten zoals Moergestel, Haaren, Udenhout en Berkel-Enschot deden niet mee. Maar op 15 oktober
1929 was het dan toch zover en kon een drinkwaterleiding
in Oisterwijk en Boxtel worden geopend, wederom aanzienlijk later dan in Tilburg (1895) en Waalwijk (1901). Aan de
Nic. van Eschstraat verrees een watertoren. Het project was
uiteindelijk geslaagd dankzij bemiddeling van J. L. Roborgh,
directeur van het Licht- en Waterbedrijf Den Bosch. Hij zou
ook een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van
een elektriciteitsvoorziening in Oisterwijk.
Want Oisterwijk had vooral daarmee een groot probleem.
In 1907 was namelijk het gemeentebestuur met George
Wilson van de gasfabriek overeengekomen ten tijde van
het gascontract (tot 31 oktober 1937!) geen elektrische centrale op zijn grondgebied te zullen toestaan.12 Dus toen de
Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij
(pnem) in 1922 het plan had voor een hoogspanningskabel
tussen Berkel-Enschot en Moergestel, leek Oisterwijk ver-

Particuliere initiatieven
Om de gigantische groei van de arbeiders in de Lederfabriek
op te vangen waren de woningen van Volksbelang onvoldoende. Rond 1923-1925 ontwierp en bouwde architect
Henri van den Biggelaar, tevens architect van het oudste deel van de Lederfabriek, aan de Moergestelseweg 42
arbeiderswoningen en een kruidenierswinkeltje (van Thijs
Witlox, later Piet Zuidweg en ten slotte Joop en Gré Goossens). Hij kon de woningen bouwen dankzij bijdragen van de
gemeente (fl. 2000) en de Lederfabriek (fl. 80 per woning).
Bijna alle bewoners waren werkzaam op de Lederfabriek,
een enkeling werkte op de Udenhoutse steenoven. Van den
Biggelaar verkocht de woningen in 1930 aan Alexander J.
Graft, die op zijn beurt de huizen in 1937 overdeed aan de
Red Band Suikerwerkfabrieken Roosendaal. De woningen
en straten waaraan ze lagen (Durendaalplein en Veldzichtweg) zijn in de jaren zeventig afgebroken ten behoeve
van de nieuwe wijk De Bunders (omgeving Vincent van
Goghstraat). Het wijkje rond het Durendaalplein werd ook
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gegroeid een uitbreidingsplan te maken waarin de ruimtelijke ordening van de gemeente kwam vast te liggen. De bevolkingsgroei van Oisterwijk was in de jaren twintig zodanig dat ook de gemeente een uitbreidingsplan moest laten
ontwerpen. Al in 1923 begon een ir. Van Veen uit Breda aan
de opdracht, maar dat plan werd in 1925 nog eens bekeken
door ir. J.D. Meysing, directeur van de Gemeentelijke Woningbouwdienst Tilburg. Meysing gaf in 1929 de opdracht
terug, wegens te drukke werkzaamheden. Burgemeester
Verwiel schakelde toen de bekende Amsterdamse architect
Abel Antoon Kok in, die assistentie kreeg van gemeentearchitect Bernard Vriens.14
Kok maakte van zijn hart geen moordkuil en praatte niet
zijn opdrachtgevers na. Zo noemde hij het raadhuis ‘een
monsterlelijk ding’. De winkels aan het Lindeind hadden
volgens hem met hun winkelpuien de groene en open
Lind ‘opdringerig’ verpest. Het postkantoor schetste hij als
‘een best en lelijk gebouw’. Van stedelingen die dichtbij de
bossen ‘een goedkoop en lelijk huisje’ neerzetten, moest hij
nog minder hebben. Er moest op ruimtelijke ordeningsgebied stevig worden ingegrepen volgens Kok, ook al omdat
‘grootestadbouwmaatschappijen’ hun oog op Oisterwijk
lieten vallen. In het bosgebied wilde hij de bebouwing aan
banden leggen. Een rooilijnenplan in het centrum zou
moeten voorkomen dat de grilligheid van de bebouwing in
de dorpskern verder aangetast zou worden en de straat zou
dichtgroeien.15 Door Kok en burgemeester Verwiel werd
nauw contact gezocht met voorzitter Pieter van Tienhoven
van Natuurmonumenten, die ervoor zorgde dat in de gebieden van Natuurmonumenten geen bebouwing mogelijk
werd. In de rest van het bosgebied mochten slechts op
grote percelen villa’s verrijzen. Kok legde in het uitbreidingsplan ook enkele nieuwe wijken vast ten oosten en
westen van de kern. De industrie moest volgens hem ten
noorden van de spoorlijn geconcentreerd worden.
Het conceptuitbreidingsplan werd in 1932 herhaalde
malen in besloten raadsvergaderingen besproken. In het
dorp ontstond tumult bij bewoners die vreesden dat hun
schoenfabriekjes naar het industrieterrein moesten en die
constateerden dat de nieuwe rooilijnen soms dwars door
de bestaande bebouwing liepen. Het gemeentebestuur
verzekerde echter dat de nieuwe rooilijnen pas van kracht
werden na eventuele sloop en nieuwbouw. De gehele middenstand tekende desalniettemin een petitie tegen het
plan, dat volgens de ondertekenaars ook de draagkracht
van de gemeente te boven zou gaan. Klooster Catharinenberg was succesvol in een lobby bij raadsleden tegen het
doortrekken van de Vloedweg naar de Moergestelseweg

De watertoren aan de Nic. van Eschstraat, gebouwd in 1929 en gesloopt rond 1980.

stoken te blijven van elektriciteit. En dat met de grootste
lederfabriek van Europa binnen de gemeentegrenzen! In
Tilburg beschikten de fabrieken al in 1911 over elektriciteit.
In arren moede besloot de Lederfabriek in 1923 tot oprichting van een stoommachine om zelf elektriciteit op te wekken. Na moeizame onderhandelingen met de gasfabriek van
Wilson en bemiddeling van ir. Roborgh kon het contract
met de gasfabriek in 1928 worden opengebroken en werd
een jaar later een overeenkomst met de pnem gesloten
tot elektriciteitslevering. Oisterwijk was een der laatste
gemeenten in Brabant die op het elektriciteitsnet werden
aangesloten.13 Uiteraard bleef gas geleverd worden voor
kookvoorzieningen en later ook steeds meer voor verwarmingsdoeleinden. In december 1945 nam de gemeente
de gasfabriek van de familie Wilson over. Twee jaar later
stapte Oisterwijk over op mijngas van de Staatsmijnen en
in 1967 op aardgas uit Slochteren.

Het uitbreidingsplan van 1933
De rijksoverheid verplichtte in de Woningwet gemeenten
groter dan 10.000 inwoners en gemeenten waarvan in
de laatste vijf jaar het inwonertal met 20% of meer was
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(dwars door de tuin van de zusters en het parochiekerkhof). Ook het geplande Fabriekspad bij de schoenfabriek
Roosen de Bakker (nu emte-supermarkt), maar bedoeld
om de honderden Oisterwijkers snel naar de Lederfabriek
te laten lopen of fietsen, zou niet de beoogde twaalf meter
breedte krijgen. Een ingezonden brief van ‘O.h.V.’ in de Tilburgse krant gaf de mening van de tegenstanders van het
uitbreidingsplan goed weer: ‘ook hier dringt de alles drukkende en niveleerenden wals der ambtelijke bemoeizucht zich
baan en gaat deze logge machine gestadig door met het verzinnen van bepalingen en verordeningen, die welhaast het leven,
het zakelijk leven zeker niet in de laatste plaats, onmogelijk kan
maken, ja geheel zal verpletteren (…) Het lijkt wel of men hier
in de toekomst een wereldstad wil stichten. Boulevards en autowegen worden geprojecteerd alsof het een peulschilletje was.
Bestaande industrieën worden eenvoudig over de lijn gegooid’.16
Om te voorkomen dat het uitbreidingsplan in de gemeenteraad zou sneuvelen belegde burgemeester Verwiel een
‘inspraakavond’ op 22 september 1932 in De Kunstkring,
een ongekende stap in die tijd. Verwiel liet daar weten
dat hij slechts rijksbeleid uitvoerde en Kok stelde nogmaals
dat enkel bij afbraak van een pand de nieuwe rooilijnen van
kracht zouden worden. De bescheiden woonblokken aan de
oost- en westzijde vond hij geen ‘wereld-centrum’ en bovendien
als er geen lust tot bouwen was, dan bleven het gewoon roggeakkers.17 De opzet slaagde, op 1 februari 1933 stelde de raad
het uitbreidingsplan vast, dat een der eerste in Nederland was
dat het grondgebied van een gehele gemeente omvatte.

De naoorlogse noodwoningen aan de Peperstraat met kleurrijke bewoners zoals Toon Rokven (Toon de Flap).

Willem van der Aa was wethouder
volkshuisvesting (1946-1973) én
voorzitter van woningbouwvereniging St.-Joseph (1965-1973).

doelde wanden horizontaal
gesplitst zodat in elk blok
van twee woningen voorlopig vier gezinnetjes konden
worden ondergebracht. De
duplexwoningen beschikten
over twee slaapkamers, een
‘douchecel’ met wasbak, die echter in de praktijk vaak als
voorraadkast werd gebruikt, een klein keukentje en een
zeer bescheiden woonkamer. Burgemeester Verwiel verdedigde de bouw van deze kleine woningen met het gegeven
dat er eind 1946 in Oisterwijk sprake was van ‘85 ongeoorloofde samenwoningen’.18 Beter een duplexwoning dan
inwonen in andere gezinnen was het morele oordeel van
het gemeentebestuur. In 1950 zouden ook aan de Boxtelsebaan en Van Rijckevorsellaan duplexwoningen worden
gebouwd. In de gemeenteraad was de nodige kritiek op de
kleine en slecht gebouwde woningen, doch verantwoordelijk wethouder Willem van der Aa vond de duplexwoningen
vanuit volkshuisvestelijk en zedelijk opzicht nog altijd
te prefereren boven samenwoning met andere gezinnen.
pvd a-raadslid P. Wolfs bekritiseerde het aanvraagformulier voor de woningen waarin naar godsdienstige gezindte
gevraagd werd en of men voor de kerk gehuwd was.
Wethouder Van der Aa verdedigde die handelwijze door
te stellen dat het beter was zoveel mogelijk huurders van
dezelfde godsdienstige gezindte bij elkaar te laten wonen

Nood- en duplexwoningen
De Tweede Wereldoorlog maakte het bouwen van nieuwe
woonwijken voorlopig onmogelijk. Door de beschieting van
de munitietrein waren er bovendien in 1944 veel woningen
onbewoonbaar geworden. Trouwlustige stelletjes konden
na de oorlog niet of nauwelijks aan zelfstandige woonruimte komen, met als gevolg dat intrekken bij de ouders
of gehuwde broer of zus het enige alternatief was. In 1947
bezat Oisterwijk bijna 1500 woningen, maar vele woningzoekenden leken voorlopig niet geholpen te kunnen worden.
Met rijkssteun konden twintig noodwoningen aan de
Peperstraat gebouwd worden, zogenaamde Maycretewoningen opgetrokken uit beton waarvan de levensduur
op vijf jaar gesteld was. Maar door de woningnood zouden
ze, overgedragen aan de gemeente in 1950, tot ver in de
jaren zestig blijven staan. De laatste drie noodwoningen
werden pas in februari 1968 gesloopt.
Kort na de oorlog verrezen aan de Tilburgseweg de eerste
duplexwoningen. Deze woningen waren door tijdelijk be-
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Voor kinderrijke gezinnen boden noch de noodwoningen noch de duplexwoningen soelaas. In 1949 kocht de
gemeente relatief dure grond (7,8 ha) in Oisterwijk-Oost
van de schoenfabrikantenfamilie Roosen de Bakker. De
gemeente kon weinig anders. Er moest nu echt een uitbreidingswijk gerealiseerd worden met eengezinswoningen.
Dat werd dus plan Burgt Akkers gelegen tussen Boxtelsebaan en de huidige Terburghtweg. De architecten M.R. van
den Biggelaar en J. Visser ontwierpen deze arbeiderswijk.
De buurt kreeg de bijnaam Korea, mogelijk omdat er relatief veel gerepatrieerden uit Nederlands-Indië woonden
oftewel omdat de wijk in wording met alle zandhopen leek
op de beelden uit de Korea-oorlog.20 In Oisterwijk-West
werden eveneens eengezinswoningen gebouwd (Prinsessenwijk, ook wel Konijnenberg genoemd vanwege de kinderrijke gezinnen). Tot 1950 zouden zo’n 180 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Tevens startte de gemeente
met aankopen voor het later te ontwikkelen Plan Zuid
(Bunders), dat heette in de volksmond samen met de villa’s
rond De Hondsberg al snel De Goudkust.

In de jaren vijftig kreeg Oisterwijk zijn eerste uitbreiding in het
oosten met het Plan Burgt Akkers. Hier de bouw van Taxandrialaan
en Gramaijestraat. Aan de achterzijde zijn de duplexwoningen van de
Boxtelsebaan zichtbaar.

en dat het bovendien niet de bedoeling was dat stelletjes
die wel voor de wet maar niet voor de kerk gehuwd waren
een duplexwoning konden bemachtigen. Dit ging echter
een verbaasde burgemeester Verwiel te ver. Hij stelde dat
dergelijke vragen in een aanvraagformulier voor een woning in de toekomst niet meer gesteld mochten worden om
‘gevoeligheden te vermijden’ en de raad volgde de burgemeester.19

Duizenden woningen extra
Tussen 1947 en 1960 groeide het aantal woningen van 1497
tot 2201. Maar de bevolkingsprognoses gaven al in 1956
aan dat er in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 5600
woningen nodig zouden zijn. Bovendien moesten in 1956
nog altijd 228 gezinnen en 80 alleenstaanden bij familie
inwonen. De woningvoorraad zou dus in 25 jaar meer dan
verdubbeld moeten worden met zo’n 2000 arbeiderswoningen, 1000 middenstandswoningen en 500 villa’s. Oisterwijk werd in de jaren zestig één bouwput. In de plannen
Oost (ten zuiden van Terburghtweg) en West (ten westen
van Prinsessenwijk) was plaats voor arbeiderswoningen.
De belangrijkste groei van de middenstandswoningen zou
in Plan Zuid (Bunders) gerealiseerd moeten worden. Dankzij provinciale plannen voor verlegging van de Voorste
Stroom en een plan voor het realiseren van een autoweg
Tilburg-Boxtel kreeg deze wijk eind jaren zestig vorm tussen Stroom en de geplande weg, die er nooit zou komen.
Villa’s konden worden gebouwd rond het Klompven en De
Hondsberg. Een dergelijke groei van de bevolking zou volgens
sociologische onderzoekers moeten leiden tot twee of drie extra parochies (Beukendreef, Scheepersdijk en Brede Steeg).21
Bungalowbedrijven aan de Scheibaan en Oirschotseweg
kregen in het door de gemeenteraad op 2 maart 1956 vastgestelde nieuwe uitbreidingsplan ruim baan. De gemeenteraad nam alvast een motie aan om ten behoeve van een
verdere ‘harmonische uitbreiding’ van Oisterwijk te komen

In het westen van Oisterwijk verrees na de Tweede Wereldoorlog de
Prinsessenbuurt.
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bouw van huurwoningen aan de Beukendreef bleek sneller
te vlotten zodat zich de merkwaardige situatie voordeed
dat de granieten gedenksteen voor de eerste huurwoning
werd ingemetseld in Peperstraat 22, maar dat de feitelijke
eerste huurder A.J. Dekkers aan de Beukendreef 92 was.22
De financiering van de huurwoningen geschiedde deels
via Rijk en gemeente deels via het bedrijfsleven. Zo stelde
in 1962 schoenfabrikant Bart Puts van Renata fl. 15.000
beschikbaar indien zes van de te bouwen woningen voor
zijn personeel gereserveerd werden.23 Na het overlijden van
Van Beckhoven in 1965 zou Willem van der Aa (wethouder
volkshuisvesting!) de nieuwe voorzitter van St.-Joseph
worden. Het was overduidelijk dat de gemeente feitelijk de
woningbouwvereniging leidde. Burgemeester H. van Hövell van Wezeveld en Westerflier zat in de Raad van Commissarissen en de voormalig directeur Gemeentewerken Thijs
Bakkeren en oud-gemeenteontvanger Ben de Leeuw speelden een vooraanstaande rol in St.-Joseph. Tot 1974 deed

Rond 1970 zou de Voorste Stroom verlegd worden, ging het Durendaalplein (geheel links op de foto) tegen de vlakte en verrees nieuwbouwwijk De Bunders.

tot grenswijzigingen met de gemeente Berkel-Enschot rond
de Moergestelseweg en Udenhoutseweg.
Voor de bouw van de vele huurwoningen kwam op 24 oktober 1961 woningbouwvereniging St.-Joseph tot stand. Eerste voorzitter werd raadslid Kees van Beckhoven, die vanuit het bestuur van het rk Begrafenisfonds Oisterwijk over
gelden voor de oprichting tot een woningstichting kon beschikken. Het Rijk eiste echter in plaats van een stichting
een vereniging en aldus geschiedde. De eerste woningen
van St.-Joseph waren gepland in de Peperstraat (waar een
oud huizenblok genaamd De Zestien werd gesloopt voor
nieuwbouw) en in de Lisstraat en Biezenstraat. Maar de
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bejaardenwoningen aan de Poststeeg en het Rijpperdapad
ter hand. Hierna volgden nog meer initiatieven om in deze
groeiende behoefte te gaan voorzien.

Pannenschuur
Vanaf 1966 werkte de gemeente aan een ontwerp voor weer
een nieuwe wijk, nu ten noorden van de spoorlijn: Pannenschuur. Men mikte op 3800 nieuwe bewoners en 900
woningen, maar de provincie wilde het grootser aangepakt
zien: 7000 inwoners en 2000 woningen. De grenswijziging
met Berkel-Enschot werd nu echt opportuun en kwam ook
tot stand, wel werd op verzoek van de gemeente Berkel-Enschot
in 1971 besloten een noordelijke randweg in Pannenschuur uit
het plan te schrappen. De eerste fase van het plan bestond
uit de realisatie van 900 woningen, een winkelcentrum met
‘auto-onderhoudstation’ en een garage in de buurt.25 Bij elke
woning moest één parkeerplek gerealiseerd worden en verder
niet te veel pleinen, maar vooral parkeerterreinen. De auto
was blijkens het bestemmingsplan eind jaren zestig de heilige
koe geworden, ook in een woonwijk. Een bouwteam onder leiding van wethouder Jan Wolfs ging in 1968 aan de slag samen
met woningbouwvereniging St.-Joseph en een Rotterdams
projectontwikkelingbureau. Dit laatste bureau zou vooral de
koopwoningen voor zijn rekening nemen. Hoogbouw was
behoudens het winkelcentrum geen optie, wel eengezinswoningen met tuintjes, veel groen, speelgelegenheden en
onderwijsinstellingen. Dit alles om gezinnen uit de stad naar
Oisterwijk te lokken. Maar de gemeenteraad maakte al snel
duidelijk dat het vooral wilde bouwen voor Oisterwijkers.
Daardoor haakte het Rotterdamse bureau af. Omdat men
bezwaren vreesde van agrariërs uit Heukelom in verband
met Hinderwet en milieu besloot de gemeente de westelijke
uitbreiding tot het laatst te bewaren. Nadat het bestemmingsplan in 1973 onherroepelijk geworden was, startte de
uitwerking. In een soort vlekkenplan werden de deelbestemmingsplannen (Pannenschuur i t/m iv) gerealiseerd in de
jaren 1973-2012. Verdere uitbreiding van Pannenschuur vond
in het laatste decennium geen doorgang omdat de gemeente
Oisterwijk deelnam aan een provinciale proef Bouwen binnen
strakke contouren, waarin niet op uitbreidings- maar op
inbreidings-locaties werd ingezet. Dat zorgde voor honderden
nieuwe woningen (vooral appartementen) op lege plekken en
oude fabrieksterreinen in de kern van het dorp.

De aanleg van de Bedrijfsweg en de oprukkende nieuwbouwwijk
Pannenschuur in 1988. Links nog de boerderijen van Ties en Tinus
Verhoeven op Kerkhoven.

hoofd boekhouding bij de gemeente Frans van Venrooij de
administratie van de woningbouwvereniging ’s avonds in
zijn vrije tijd erbij. En na het overlijden van Willem van der
Aa in 1973 werd de nieuwe wethouder volkshuisvesting Jan
Wolfs vanzelfsprekend de nieuwe voorzitter van de woningbouwvereniging. Hij zou dat blijven tot 1997. Pas in de
jaren negentig zou St.-Joseph gedemocratiseerd worden.
Er kwam een directeur (1990) en een huurdersraad (1995).
Bij de herindeling van 1 januari 1997 nam St.-Joseph de gemeentelijke woningen uit Oisterwijk (500) en Moergestel
(240) over. St.-Joseph fuseerde in 2006 met de Stichting
Woningbedrijf Hilvarenbeek tot Stichting Stromenland, die
op haar beurt op 31 december 2010 fuseerde met woningstichting Leyakkers (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze
en Rijen, Goirle) tot Leystromen.

Ouderenhuisvesting
Nadat de nadruk in de woningbouw eerst had gelegen op
het realiseren van gezinswoningen kwam er in de loop van
de tweede helft van de vorige eeuw steeds meer behoefte
aan passende zelfstandige huisvesting voor ouderen.
Vanuit de Parochiële Charitasinstelling leidde dit in 1970
tot de oprichting van de Franciscusstichting die tot doel
kreeg het realiseren van huisvesting voor de zelfstandige
huisvesting van personen in de leeftijd van zestig jaar en
ouder. Dit leidde in 1972 tot de opening van het complex
van 21 flatwoningen aan de Poirtersstraat waaraan de
naam Ten Perre werd verbonden. 24 Midden jaren zeventig nam woningbouwvereniging St.-Joseph de bouw van
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De weg vooruit
De modernisering van de landbouw

Al sinds de middeleeuwen was
de Voorste Stroom de scheidslijn tussen akkerland en weiland.
De akkers lagen voornamelijk in
het hoger gelegen gehucht Kerkhoven, de weilanden en beemden
op de lager gelegen delen van
de gemeente ten zuiden van de
Voorste Stroom. Behalve op Kerkhoven waren er ook boeren gevestigd op De Kleine Heide, De Logt,
Balsvoort, de Oirschotsedijk en
op De Hondsberg.

1953

1956

Oisterwijk, dennenbossen slechts 5,2%. Maar in 1876 was
reeds 44,6% van het gemeenteoppervlak dennenbos en
was het aandeel van heide en woeste gronden gereduceerd
tot 7,6%.2
De heide was al eeuwenlang gemeenschappelijk bezit, zo
ook die bij de Oirschotsedijk waar Oisterwijkse en Moergestelse boeren (Heikant) hun schapen en koeien lieten
grazen. Maar na een financieel conflict over de gemene
gronden tussen de gemeentebesturen van Oisterwijk en
Moergestel werden in 1823 de Moergestelse boeren van de
heide afgejaagd door de Oisterwijkse veldwachter en de
marechaussee. Weliswaar om ze een jaar later weer toe te
laten, maar op dat moment waren de beste gronden langs
het riviertje de Rosep inmiddels in handen van Oisterwijkse landbouwers. Toen echter het gemeentebestuur rond
1840 in rap tempo de heidegronden verkocht aan particuliere ontginners kwamen ook de Oisterwijkse boeren in de
problemen.3
De landbouw was tot ongeveer 1880-1890 de grootste
werkgever in Oisterwijk. Bij de volkstelling van 1810 gaven
103 Oisterwijkers op hun hoofdbestaan in de landbouw te
hebben, daarnaast stonden 40 personen vermeld als landbouwknecht, 78 als dagloner en 74 als dienstbode (waarvan een aanzienlijk aantal bij een boer in dienst zal zijn
geweest). 4 Naar schatting werkte in 1810 een op de drie
Oisterwijkers in de landbouw. Tot 1850 zette de groei van
de werkgelegenheid in de landbouw door. Op dat moment
was meer dan de helft van de arbeidzame Oisterwijkers
werkzaam bij een boer. Daaronder bevonden zich veel

Aardappelenrooien rond 1920 op het boerenbedrijf van de familie
Vugs-den Otter op Kerkhoven.

Gemengd bedrijf op de zandgronden
Voor de mestvoorziening op de schrale Brabantse zandgronden was de boer afhankelijk van koeien en schapen.
In de potstal werden de uitwerpselen vermengd met strooisel (stro, heide of dennennaalden) tot mest gemaakt voor
de akkers. Paarden leverden de benodigde trekkracht voor
de ploegende akkerboer. In 1814 waren er in Oisterwijk 473
runderen, 138 schapen en 62 paarden. Ruim 25 jaar later
(1840) was het aantal runderen gestegen tot 687, het aantal schapen afgenomen tot 54 en telde men 86 paarden. De
meeste boeren in Oisterwijk hadden in de eerste helft van
de negentiende eeuw slechts één of twee koeien. De boeren
op De Logt waren blijkbaar iets welvarender en bezaten er
meer, maar zelfs de in dit opzicht grootste boerenfamilie
(de kinderen Brouwers) kwam in 1840 niet verder dan
twaalf runderen.1 Lang niet alle Oisterwijkse boeren hadden een paard ter beschikking, soms echter wel een trekos
die het hooi en de mest kon versjouwen en voor de ploeg
gespannen kon worden. De schapen, gehouden voor de wol
en de mest, waren vooral te vinden op de heidevelden. In
1832 waren er nog zeven kuddes met elk 30 tot 40 schapen,
maar in 1840 was daar weinig meer van over, de heide werd
beplant met dennen. In 1832 besloegen heide en moerassen nog 51,5% van het grondoppervlak van de gemeente
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opbrengst van 1876 bedroeg 15.300 hectoliter en was daarmee in Oisterwijk de grootste oogst sedert 1844. De opkomst
van de aardappel deed het aantal varkens toenemen, bij de
landbouwtelling van 1867 waren het er al 85. In datzelfde
jaar werden er ook 140 biggen geslacht. De handel in
varkens zou volgens het landbouwverslag tevens bevorderd
worden door de aanwezigheid van varkensslachters, die naast
het slachten ook handel dreven in varkensvlees.7
In 1876 was er in Oisterwijk 560 ha bouwland en 290 ha
weiland aanwezig (1832: respectievelijk 507 ha en 243 ha).
De akkerbouw bestreek in de negentiende eeuw 25% van
het grondgebruik in Oisterwijk, weilanden ongeveer 10%.
Hooilanden waren er nauwelijks, slechts op De Logt langs
het riviertje de Beerze. De meeste boeren waren kleine
keuterboertjes met een lapje grond van 1 tot 5 ha. Kippen
en varkens, die weinig ruimte nodig hadden, gingen een
steeds belangrijker deel van het gemengde bedrijf op de
zandgronden uitmaken. In 1900 waren er in Oisterwijk
500 varkens en 3500 kippen. Ook het aantal bokken en
geiten (400) was sterk gestegen, maar het landbouwverslag over 1900 meldde dat deze uitsluitend door arbeiders
gehouden werden voor melkproductie en mestbereiding.
In 1903 was in bijna de helft van het aantal woningen een
geit voorhanden.8

Lange tijd hielden Oisterwijkse arbeiders thuis een geit, konijnen of
kippen, zoals hier sigarenmaker Albert Cornelissen (1872-1950) aan
het Lindeind.

jonge kinderen, die vanaf de leeftijd van zes jaren ingezet
werden om koeien te hoeden. De runderen stonden het
hele jaar op de potstal, maar moesten in de zomermaanden
enkele uren per dag naar de graslandjes of klaverweides
geleid worden. Ook het hoeden van de schapen op de hei
en het voeren van de geiten kostte veel tijd en werd waar
mogelijk aan kinderen overgelaten. Jongens kregen al op
vroege leeftijd een taak bij de verspreiding van de mest
over het land. En bij de oogst van de snel oprukkende
aardappelteelt waren de vele vrouwen- en kinderhanden
bijzonder welkom.5

Uitbreiding veeteelt
Rogge was het belangrijkste gewas in de negentiende eeuw
op de Brabantse zandgronden. Het gold als betrekkelijk
wintervast en kon jaren achtereen op dezelfde akker verbouwd worden. En natuurlijk vormde het de grondstof
voor het dagelijks brood. Rogge was ook op de Oisterwijkse
akkers het belangrijkste product, daarna volgden haver
(paard, stro) en boekweit (meel, bloem). In de tweede helft
van de achttiende eeuw had de aardappel op grote schaal
in Brabant zijn intrede gedaan. Eerst als voedsel voor de
varkens, later steeds meer als volksvoedsel.6 De aardappel-

Coöperaties
Naar het voorbeeld van de provincie Limburg ontstonden
er in 1872 in Noord-Brabant landbouwclubs in Deurne,
Moergestel en Oisterwijk. Op 23 mei 1872 kwam in café
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Oisterwijkse landbouwclub was opgegaan, dat deze fabriek
de boeren meer geld in het laatje bracht dan de eeuwenoude botermijn, waar de boter rechtstreeks aan handelaren
en winkeliers verkocht werd. Tien melkkoeien leverden de
Oisterwijkse boer bij de fabriek jaarlijks fl. 1800 aan melkinkomsten op.13 De verwachting was dat een coöperatieve
fabriek nog meer boeren zou bewegen tot aansluiting. Op 1
juni 1897 kwam de met handkracht aangedreven coöperatieve
boterfabriek De Boterbloem tot stand.14 Het fabriekje werd
gebouwd op een perceel grond van boer Adriaan Pijnenburg
op de hoek Spreeuwenburgerweg-Kerkhovensestraat. Oisterwijk had daarmee, samen met Rijen, de eerste coöperatieve
boterfabriek van Brabant. Zeventien boeren deden mee,
met uitzondering van Willem Verhoeven (den Hertog)
kwamen ze allen uit Kerkhoven. Boeren gelegen op de zuidelijke Oisterwijkse gronden zouden hun melk leveren aan
de Moergestelse coöperatieve zuivelfabriek St.-Ermelindis,
die in 1902 tot stand kwam.

Oogstdankfeest in De Kunstkring rond 1930 met op de eerste rij de
pastoors Van der Meijden en Van der Weerden en wethouder Kees
Verhoeven.

Kerkzigt de Oisterwijkse landbouwclub tot stand waarin
(protestantse) notabelen en grondbezitters, zoals Jan Rijpperda en (later) A.A. Vorsterman van Oijen, bestuursfuncties vervulden.9 Voorlichting door middel van lezingen,
het opzetten van een onderlinge verzekering en proeven
nemen met kunstmest waren de voornaamste activiteiten
van de landbouwclub. Vanaf 1893 werd meer aandacht
besteed aan de veestapel. De verkoop van drie gemeste
kalveren door landbouwer W. Verhoeven Nz. aan slager
Jacob van Oss leidde zelfs tot een krantenartikel. De beesten brachten fl. 270 op en terwijl ze slechts drie maanden
oud waren, wogen ze tezamen reeds 950 pond. Volgens de
krant was dit een ‘vingerwijzing voor landbouwers’ om zich
meer te gaan toeleggen op het vetmesten van kalveren.10
De prijzen van boter, voor de meeste boeren het belangrijkste verkoopproduct, waren in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw op de Oisterwijkse botermijn met 20%
gedaald.11 Rond 1893 speelde een Van Iersel met het plan
een particuliere zuivelfabriek op te richten. Dat werd
positief beoordeeld want daardoor kon de kostbare tijd die
de boer(in) voor het boteren moest gebruiken, voortaan
aangewend worden om met die zuivel de kalveren vet te
mesten.12 In 1894 was de fabriek blijkbaar tot stand gekomen en meldde de Maatschappij van Landbouw, waarin de
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Een RK Boerenbond
In het tijdvak van verzuiling was er voor de niet-katholieke
Maatschappij van Landbouw in het roomse Brabant rond
1900 geen plaats meer. De pastoor van Oisterwijk, Hubertus
van Heesbeen, zou in 1902 hoogstpersoonlijk zorg dragen
voor de oprichting van een eigen plaatselijke afdeling van
de katholieke Boerenbond. Ook de Berkel-Enschotse (1896),
Moergestelse (1901), Udenhoutse (1902) en Haarense
(1905) boeren gingen in die tijd over naar de rk Boerenbond, officieel geheten de Noordbrabantse Christelijke
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Boerenbond (ncb). Voor de gezamenlijke aankoop van
kunstmest, veevoeder en zaaigoed zou in 1906 een magazijn
ingericht worden op de zolder van de boterfabriek De
Boterbloem. Maar dit magazijn bleek al spoedig te klein
en bovendien niet echt dicht in de buurt van het spoor. In
1909 kocht de Boerenbond een terrein aan de Akkerweg
(ook wel genaamd Mestweg, nu Molenstraat), waar een
nieuw pakhuis verrees. Oisterwijk kende vanaf 1906 een
Boerenleenbank, waardoor de landbouwers zich konden
voorzien van het benodigde bedrijfskapitaal.15 Verder
bracht de Boerenbond eindelijk de al zo lang gewenste
onderlinge verzekeringen voor vee, paarden, brandschade
en hagel tot stand. In 1891 hadden de toen nog merendeels
onverzekerde Oisterwijkse boeren een gigantische schade
geleden van fl. 100.000 door hagelslag.16
De Oisterwijkse boeren werden met even veel gemak lid
van de rk Boerenbond als ze daarvoor lid waren van de
Maatschappij van Landbouw. Zo was Kees Verhoeven
bestuurslid van de Maatschappij van Landbouw, medeoprichter van de melkfabriek De Boterbloem, bestuurslid
en voorzitter van de rk Boerenbond en directeur van de

Boerenleenbank. Ook Willem Verhoeven (den Hertog) bekleedde allerlei functies in deze organisaties. De verzuilingsbehoefte was zelfs zo groot dat er in 1919 een rk Geitenfokvereniging in de gemeente ontstond. De club telde 80
leden (vooral arbeiders), die zich met een contributie van
fl. 0,50 en een dekgeld van fl. 0,80 konden verzekeren van
nakomelingen van hun geit.17

Eerste aanzetten tot modernisering
Tussen 1903 en 1919 had Alexander Hillen in Oisterwijk
een vleesrokerij en later een margarinefabriek. De plantaardige margarine begon ook in Nederland, na de opening
van de eerste fabriek van Jurgens in Oss (1871), aan een
geweldige opmars omdat het houdbaar was, goedkoop
en geschikt als soldatenvoer. Maar de echte boter van de

In 1917 startte aan de Tilburgseweg de stoomzuivelfabriek St.-Lucia.
Het voorfront van de fabriek leek op een kerk, waarmee het grote belang van de zuivelfabriek voor de boeren symbolisch werd uitgedrukt.

239

de weg vooruit

Tot zeker eind jaren vijftig van de twintigste eeuw bleef het paard op
de boerderij de belangrijkste werkkracht. Zo ook op de boerderij van
Scheffers aan de Heusdensebaan, vlnr Jos Scheffers, Riet Scheffers,
Jan Scheffers, buurjongen Antoon Vugts, Pietje Scheffers-Vugts en
Jan Scheffers.

ontginners in Oisterwijk waren de familie Wellenbergh en
hun opvolger de sigarenhandelaar Gerlacus Ribbius Peletier,
die de uitvoering in handen legde van de Nederlandsche
Heidemaatschappij. Zijn landgoed Rosephoeve kende naast
veel bos verschillende gepachte boerderijen.21 Zo kwamen in
het zuiden van de gemeente moderne boerderijen tot stand.
Ook de protestantse Maatschappij van Welstand zou zorg
dragen voor nieuwe boerderijen aan De Logt.

Oisterwijkse boeren ging in 1917 naar een nieuwe stoomzuivelfabriek: St.-Lucia aan de Tilburgseweg. Deze fabriek
was met name voor de Heukelomse boeren veel gunstiger
gelegen. Dat was niet onbelangrijk want de Heukelomse
boeren Cornelis Denissen en Fr. van de Wiel behoorden
tot de topleveranciers van melk.18 Toen in 1916 de bouw
van St.-Lucia startte werd ook de koelkamer van de oude
slachterij van C.J. Kuijpers van de zuid- naar de noordzijde
van De Lind verplaatst. De Tilburgsche Courant werd helemaal lyrisch van zoveel modernisme: ‘Dat Oisterwijk eene
vooruitstrevende plaats is behoeft geen betoog. Dat echter deze
vooruitstrevendheid op echt Amerikaansche manier tot uiting
kan komen hier in ons Brabants dorpje, ’t is sterk… maar ’t feit
is er’.19 St.-Lucia zou in productie blijven tot 1948, daarna
ging de melk naar ctm in Tilburg. De leegstaande fabriek
aan de Tilburgseweg diende nog wel als uitgiftestation en
opslagplaats van reservemachines en ijscowagens. 20
Naast de stoomzuivelfabriek bleek vooral de ontginning
van de heide een doorbraak voor de moderne landbouw. Zo
kwamen vanaf de negentiende eeuw steeds meer gronden
voor dennenbos, bouwland en weiland beschikbaar. Grote
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Traditioneel boerenbedrijf blijft
overheersen
De grootte van het gemiddelde Oisterwijkse boerenbedrijf
bleef klein. In 1903 waren er 93 boeren in de gemeente,
waarvan maar liefst 90% het moest doen met een grondoppervlak van minder dan 10 ha en 42% met een oppervlak
dat kleiner was dan 5 ha.22 In de jaren twintig en dertig
kwam de pluimveeteelt tot grote bloei. De ‘Oisterwijksche
Eiervereeniging’ transporteerde in 1939 meer dan één
miljoen eieren naar de Roermondse Eiermijn.23 Langzaam
maar zeker kreeg de boer steeds meer weiland en minder
bouwland. In de jaren dertig van de twintigste eeuw was
de hoeveelheid grasland in Oisterwijk voor het eerst groter
dan het areaal bouwland. Dat veranderde overigens tijdelijk
weer in de jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Het werk op het boerenbedrijf bleef tot aan de oorlogsjaren
praktisch ongewijzigd. De varkensslachter kwam in de
slachtmaand (november) naar de boerderij, gebruikte
slechts een mes waarmee hij het varken door de keel

240

stak, waarna het varken op een ladder werd gebonden en
De weg vooruit
geslacht. Het gezouten vlees ging in de spekkuip en werd
Al vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw hadden de kleivervolgens in de schouw gerookt. Het beste vlees ging niet
ne boeren in Nederland hun bedrijf en inkomsten achteruit
zelden naar de pastoor en de burgemeester. De Fraters van
zien gaan. In de oorlog werd relatief goed verdiend, maar
Tilburg, die de boerenkinderen onderwijs gaven, ontvinduidelijk was dat het vraagstuk van de kleine boeren een
gen geslachte haantjes.24 Traditie en opkijken tegen gezag
structureel probleem vormde. De Wageningse hoogleraar
bleven ook na de oorlogsjaren nog lange tijd overeind. De
Hofstee had in het kader van de Amerikaanse Marshallin 1945 heropgerichte Boerinnenbond zette zich af tegen
hulp een aantal landbouwscholen bezocht in de vs en was
de ‘moderne’ Moederdag en ijverde voor Mariabedevaardaardoor op voorlichtingsgebied merkbaar beïnvloed. Hij
ten en het bijwonen van de dagelijkse Heilige Mis. In een
hield in 1953 een rede voor de rijkslandbouwconsulenten,
lezing (november 1945) voor de boerinnen door een zekere
waarin hij zijn moderniseringsideeën voor de Nederlandse
Verheijen (zeer waarschijnlijk kapelaan J. Verheijen van
landbouw ontplooide. In hetzelfde jaar kwam landbouwde Joannesparochie, de latere pastoor van de Petruskerk)
minister S. Mansholt tot de keuze van twee voorbeelddorwas de menselijke maakbaarheid nog ver weg. De boer en
pen (Rottevalle in Friesland en Kerkhoven/Oisterwijk in
boerin waren in zijn ogen geheel afhankelijk ‘van God, voor
Noord-Brabant) om die modernisering uit te proberen.
wat betreft ons bedrijf, omdat het van God afhangt wat betreft
In beide dorpen ging in 1953 een experimenteel program25
groei en wasdom van al de verschillende producten’. Maar de
ma van start, deels geënt op Franse voorbeelden. Het was
boer had na de Tweede Wereldoorlog wel een laag inkoeen zoektocht naar methoden om met behulp van voormen. En door toename van de belichting het traditionele boerenvolking (Oisterwijk kreeg in 1952
bedrijf te moderniseren. Rotzijn 10.000ste inwoner) moest
tevalle gold als een gemeenschap
de landbouw steeds meer wijken
waar relatief moderne boeren
De brochure De Weg vooruit uit 1954 over de modernisering van de landbouw in Kerkhoven.
voor woningbouw. Het percentage
woonden: individualistisch ingeboeren was in 1947 al teruggelostelde typen die niet bang waren
pen tot 9% van de Oisterwijkse
om moderne productietechnieberoepsbevolking. In 1953 was
ken toe te passen en die met een
het een gestudeerde vrouw Anopen geest de ontwikkelingen
neke van Lierop die de lezing
in de wereld volgden. In die zin
voor de Oisterwijkse boerinnen
zou Rottevalle als expositiedorp
verzorgde over haar reis naar
de bezoekers moeten overtuigen
van de voordelen van het moAmerika en begin 1954 werd voor
derne boerenbestaan. Kerkhoven
de boerinnen een cursus aangedaarentegen was een typisch trakondigd ‘over het leven in Amerika
ditioneel gehucht: een katholieke
en de dingen die we daarvan over
gesloten gemeenschap waar het
kunnen nemen’.26 Van Lierop was
als sociologe opgeleid door de
autoritair vaderlijk gezag domiWageningse hoogleraar E. W.
neerde, met verouderde producHofstee en had in het kader van
tietechnieken en bevolkt door
de Marshallhulp een studiereis
veel kleine boeren. Hier moesnaar de Verenigde Staten van
ten niet de bezoekers, maar de
inwoners zelf ertoe overgehaald
Amerika gemaakt om daar kenworden de moderne wereld binnis te maken met de modernisenen te stappen. Na het experiring van het boerengezin. Zij was
ment van drie jaren was voor het
binnen de ncb de eerste vrouw
ministerie de keus overduidelijk:
die een kaderfunctie vervulde
niet de vrijblijvende expositieen de weg moest banen voor het
methode van Rottevalle, maar
moderne naoorlogse – maar wel
de veel ingrijpender voorlichtingsgoed katholieke – boerengezin.
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wijze van Kerkhoven moest uitgangspunt worden van het
Nederlandse moderniseringsprogramma. Zo vervulde
Kerkhoven een vooraanstaande rol in het vanaf 1956 door
het ministerie van Landbouw gestarte streekverbeteringsprogramma. Tot 1970 zou maar liefst een derde deel van de
Nederlandse boeren te maken krijgen met streekverbetering volgens het recept Kerkhoven. 27
Aanvankelijk was er in Brabant en in Kerkhoven nogal
wat twijfel of men deel moest nemen aan een dergelijk op
Amerikaanse leest geschoeid sociologisch onderzoek onder
leiding van het door de socialist Mansholt geleide ministerie van Landbouw. In de pers verschenen krantenkoppen zoals ‘Dorp in onrust’ en ‘Klein Amerika’.28 De boeren
van Kerkhoven waren aanvankelijk sceptisch en hadden
bovendien andere prioriteiten: ruilverkaveling en eindelijk
eens aansluiting op de waterleiding en het gasnet. Want
terwijl in Oisterwijk negen op de tien huishoudens op de
waterleiding en drie op de vier huishoudens op het gasnet
aangesloten waren, bedroeg dit in Kerkhoven slechts een
op de vijf.29 Maar de invloed van de katholieke ncb op het
voorbeeldproject was groot en de coördinerende rijkslandbouwconsulent, de Tilburger Fons Crijns, wist de meest
vooruitstrevende boeren mee te krijgen. Daarna volgden
bijna alle andere landbouwers, uiteindelijk zouden 26 van de
28 Kerkhovense boeren in het project participeren. Wat de
meeste boeren echter over de streep zal hebben getrokken
waren de financiële voordelen. Elke deelnemende agrariër
uit Kerkhoven kon fl. 3800 tegemoet zien uit de Marshallgelden, indien die landbouwer tenminste bereid was voor
een zelfde bedrag bij te dragen aan de investering. In totaal
was voor Kerkhoven fl. 100.000 beschikbaar.30 Een stichtingsbestuur bestaande uit Kerkhovense boeren, vertegenwoordigers van de plaatselijke boerenorganisaties (allen
werkzaam en woonachtig in Kerkhoven!), de Oisterwijkse
burgemeester en de rijkslandbouwconsulent leidde vanaf
7 juli 1953 het project. Voorzitter was Martinus Johannes
Verhoeven van de Spreeuwenburgerweg.
In Kerkhoven bepaalden in 1953 de liters melk, het aantal
varkens en eieren in hoge mate de inkomsten van de
boeren. Omdat er onvoldoende weidegrond aanwezig was
en de bedrijven klein waren (gemiddeld 9 ha), leek uitbreiding van varkens en kippen de beste garantie voor een
toekomstige stijging van het inkomen. De Kerkhovense
boeren gingen minder rogge en haver verbouwen en meer
aardappelen, voederbieten en maïs. Er werden nieuwe
– meer melk leverende – koeien aangekocht en de varkens- en kippenstapel werd fors uitgebreid. Bij de varkens
kreeg de fok en mesterij meer aandacht. Na een bezoek

De rijkslandbouwvoorlichtingsdienst benadrukte in brochures hoe
ouderwets het leven op Kerkhoven was voordat het tot voorbeelddorp
gepromoveerd was. Excursies moesten laten zien dat de modernisering
van het boerenbedrijf de boer ook economische voordelen bood, zoals
het nieuwe kippenverblijf bij de familie Scheffers.
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van Advies zittende Van Lierop, gemonopoliseerd werden.
De Wageningse hoogleraar, die zelf tot 1952 voorzitter was
geweest van de neutrale Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, kreeg er geen greep op.35 Soms gingen de
boerenbonden en de Kerkhovense boeren slechts mokkend
akkoord met de plannen van de Wageningse sociologen
en de landbouwconsulenten. Zo wilden de Amerikaanse
subsidiegevers per se dat er excursies naar Kerkhoven
mogelijk waren. De boeren vonden dat eigenlijk maar
pottenkijkers. Toch werd op 10 mei 1954 een delegatie van
Tweede Kamerleden in hotel De Zwaan ontvangen en per
touringcar rondgereden in Kerkhoven. Ook de landelijke
pers viel die eer te beurt. Alleen al in 1954 telde Kerkhoven
4000 bezoekers, waaronder buitenlandse. Een kleurenfilm
legde de veranderingen vast. Er gingen in Oisterwijk ook
geruchten dat koningin Juliana Kerkhoven zou bezoeken.
Maar uiteindelijk zou het koninklijk bezoek enkel het
Friese voorbeelddorp Rottevalle aandoen.
Wat uiteindelijk telde voor de Kerkhovense boeren was
dat aan het einde van het project zowel de varkens- als
kippenstapel met 100% waren toegenomen en dat de melkproductie per koe met meer dan 11% was gestegen en het
vetgehalte was toegenomen. Dat vertaalde zich allemaal
in een verhoogd arbeidsinkomen. Het netto-inkomen per
boerderij was gestegen van fl. 8700 naar fl. 10.500.36
En dat was ook het belangrijkste doel van de voorbeelddorpen en het daaropvolgende streekverbeteringsprogramma.
De boeren moesten omgevormd worden tot moderne agrarische ondernemers, die zich niet meer uitsluitend bekommerden om de voortzetting van het familiebedrijf door de
oudste zoon, maar om opbrengst- en winstmaximalisatie.
De modernisering van het boerenbedrijf ging namelijk
gepaard met een forse toename van de investeringen.
Weinig boeren konden de kapitaalsintensivering uit eigen
vermogen betalen, zodat men dus afhankelijk werd van de
Boerenleenbank. Winstgroei bleek in Kerkhoven vooral te
bestaan uit de bouw van stallen met steeds meer varkens
en kippen. Daarmee gaf het voorbeelddorp Kerkhoven
de eerste aanzet tot de ontwikkeling van een intensieve
veehouderij op de Brabantse zandgronden, waar steeds
minder boeren (volkstelling 1971 voor Oisterwijk: 2,5%) en
steeds meer varkens kwamen. Al met al veranderde zo het
agrarisch aanzien van Oisterwijk sterk van karakter.

aan de proefboerderij Schothorst van het ministerie van
Landbouw bleken de Kerkhovense boeren gewonnen
om voortaan de kippen in hokken te houden. Het aantal
varkensstallen in Kerkhoven steeg van 119 (1953) naar 190
(1956) en het aantal varkens van 363 naar 779. Vooral het
aandeel mestvarkens groeide explosief (van 106 naar 326).
Het aantal kippen op Kerkhoven nam toe van 3215 naar
5469. Men bouwde kippenhokken waarin per vierkante
meter 10 tot 12 kippen gehouden werden, die goed waren
voor 200 eieren per kip per jaar.31 Ook de boerin werd nadrukkelijk betrokken in het project. Het idee was dat een
praktisch ingerichte boerderij met smaakvolle aankleding
de gezinssfeer verhoogde, de gezinsband verstevigde en de
boer stimuleerde tot betere arbeidsprestaties.32 De bedsteden verdwenen uit de boerderijen, op zolder kwamen
frisse slaapkamers, de keukens werden gemoderniseerd
en enkele boerderijen kregen een douche. Dit laatste was
echter lastig omdat Kerkhoven nog niet was aangesloten
op de waterleiding. Maar met een pomp met elektromotor
of – nog simpeler – een douche-emmer kwam men ook
een eind. In elk geval kon boer Verhoeven van de Kerkhovensestraat in 1954 voortaan geregeld een bad nemen.33
De eerste brochure van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst over Kerkhoven droeg de veelzeggende titel De weg
vooruit. Het experiment had een ‘social engineer’-achtig
karakter. Het ging niet alleen om bedrijfstechnische
voorlichting, maar ook om het sociale gedrag van de in de
optiek van het ministerie achterlijke boerengezinnen. Die
moesten worden aangepast aan de moderne waarden en
normen.34 Maar dit ‘socialistische’ maakbaarheidideaal
van het ministerie van Mansholt ondervond in de politiek
en in Brabant kritiek. Mansholt wist de Tweede Kamer
slechts te overtuigen door te wijzen op de dikke vinger die
de katholieke ncb in het project had. Het voorbeelddorp
Kerkhoven kende een Raad van Advies waarin onder anderen de eerste vrouwelijke hoogleraar van Wageningen C.W.
Willinge Prins-Visser zitting had. Zij had, evenals Anneke
van Lierop, onder leiding van Hofstee deelgenomen aan
een studiereis naar de vs om er kennis te nemen van de
vernieuwde landbouwhuishoudkunde. Maar Willinge
Prins-Visser moest lijdzaam toezien dat de projecten die
betrekking hadden op het huishouden van de Kerkhovense
boerin door de katholieke ncb, via de eveneens in de Raad
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Stoom en machines
Oisterwijk industrialiseert

Van de middeleeuwse wolnijverheid bleef in de
negentiende eeuw niet veel over. Tilburg zou met
zijn fabrieken het ambachtelijk werkende Oisterwijk overvleugelen. In 1810 waren er 245 spinners
en 30 wevers, 6 lakenfabrikanten, 2 lakenververs,
1 lakenscheerder en 2 vollers in het dorp.1 Op een
beroepsbevolking van 863 personen lijkt dat een
aanzienlijk aantal. Maar de arbeid van de spinners
zal voor de meeste Oisterwijkers nog slechts een
bijbaantje zijn geweest. De spinners waren bijna
uitsluitend vrouwen en kinderen, een tiental was
slechts 5 tot 8 jaar oud. Met spinnen zal men zich
rond 1810 vooral in wintermaanden hebben beziggehouden, het was mogelijk een bijverdienste
voor de ruim 200 Oisterwijkers die in de landbouw
als knecht, meid of dagloner werkzaam waren.

1910

				

2000

dat thuis verricht werd. De Oisterwijkse schoenmakers
vervaardigden zo’n vier tot zes paar schoenen per week,
waarvoor ze wel 10 tot 14 uur per dag moesten werken.
Ze haalden iedere week het ‘tuig’ (het gesneden leer) bij
hun patroon, alsmede de zogenaamde ‘onraad’ (draden en
spijkertjes, waarvoor aan de baas zo’n zes cent betaald moest
worden). Op zaterdag togen zij naar de werkwinkel van de
patroon waar de schoenen kant en klaar werden afgeleverd.
De schoenmakers ontvingen voor elk goedgekeurd paar één
gulden. Eens per jaar mochten zij bij de baas gratis een
paar schoenen ophalen, de zogenaamde ‘winschoenen’.

De landbouw werd in de eerste helft van de negentiende
eeuw de belangrijkste bedrijfstak, in 1850 was 53,5% van
de Oisterwijkers hierin werkzaam.2 In 1810 telde het dorp
nog slechts 10 schoenmakers, 2 schoenlappers en 5 looiers/
schoenmakers. Dat zou echter rond 1850 veranderen. Als
gevolg van de aardappelziekte ontstonden vanaf 1848 misoogsten en voedseltekorten, ook voor het vee. Het aantal
varkens nam in Oisterwijk met tweederde af.3 De crisis in
de landbouw zou er voor zorgen dat een nieuwe bedrijfstak
kansen kreeg: de ledernijverheid.

Thuis looien en schoenen maken
Oisterwijk bood de looier vele voordelen. De Voorste en
Achterste Stroom waren met hun zachte en snel stromende water bij uitstek geschikt om de huiden te spoelen en
te weken. De molenaars die eerder het graan verwerkten,
maalden vanaf 1850 ook eikenschors, hét looimiddel in
de negentiende eeuw. Bekende looiersfamilies in die tijd
waren ondermeer Berkelmans, Canters, Van Beckhoven,
Van Loon, Mombers en Kluijtmans. De bedrijfjes waren
alle gevestigd bij de Voorste Stroom (op het Lindeind of
de Vloet) en bestonden uit niet veel meer dan een nathuis
waarin de gespoelde en geweekte huiden gereed werden
gemaakt voor het looiproces, enkele stenen looikuipen
waarin de geprepareerde huiden met eikenschors gemengd
in water gelooid werden en ten slotte een droogzolder voor
de gelooide huiden. De looiers produceerden bovenleder
en zoolleder. De huiden werden ingekocht bij handelaren.
De meer kapitaalkrachtige looiers gingen tweemaal per
jaar naar het buitenland om huiden te kopen in Antwerpen,
Le Havre of Londen. 4
In de periode 1871-1878 werden bijna 6000 huiden per jaar
in de Voorste Stroom gespannen. Oisterwijk had een eigen
looiersbeurs. Het waren vooral Duitse handelaren die hier
leer kwamen kopen. Maar de lederproductie liep de tien
jaren daarop weer sterk terug, tot onder de 2000 huiden
per jaar.5 Dat kwam voornamelijk omdat veel looiers hun
beroep combineerden met het maken van schoenen, en dat
laatste bleek, zeker na de Duits-Franse oorlog van 1871, veel
aantrekkelijker. De oorlogen in Europa schreeuwden niet
alleen om soldaten, maar ook om laarzen. En dat leidde tot
een spectaculaire toename van het aantal schoenmakers in
Oisterwijk: 28 (1860), 43 (1871), 271 (1876).6
Van fabrieksmatige productie van schoenen is dan evenwel
nog geen sprake. Terwijl internationaal en nationaal de
mechanisering in de schoenindustrie in het laatste kwart
van de negentiende eeuw snel toenam (stikken en zwikken),
bleef het maken van schoenen in Oisterwijk handwerk,

Beroepsgroepen in percentage van de totale Oisterwijkse beroepsbevolking. Al voor 1890 is het aantal werkers in de ledernijverheid
groter dan in de landbouw, het overgrote deel is schoenmaker.

Leerlooien in de negentiende eeuw afgebeeld op gebrandschilderde
ramen in de Lederfabriek vervaardigd door Toon Merkelbach.

245

stoom en machines

Eindelijk fabrieken en stoommachines

De huisindustrie was geen vetpot. Een rapport over de
Oisterwijkse thuiswerkende schoenmakers uit 1909
concludeerde dat de toestanden er slecht waren: ‘Er wordt
voor laag loon lang en hard gewerkt’.7 Door de lage lonen in
de Oisterwijkse (en Brabantse) schoenindustrie hadden
de ondernemers weinig behoefte aan mechanisering, die
dure investeringen vereiste. Nog in 1908 was 80% van de
in een vakbond georganiseerde Oisterwijkse schoenmakers
handwerker.8

Het aantal fabrieken in Oisterwijk was tot 1910 beperkt.
Natuurlijk, de familie Holleman had rond 1850 al een garancinefabriekje, waarin met stoomkracht een rode verfstof
werd gewonnen uit de meekrapplant, en de jonkheren De
Kuijper waren rond 1880 gestart met een sigarenfabriekje
aan de Parallelweg (Spoorlaan), maar het bleven werkplaatsjes met hooguit tien tot twintig arbeiders. Pas met
de komst van Alphonse Hamers naar Oisterwijk kwam
een echte fabriek tot stand. Hamers was een inventief
ondernemer. Met een financieel draagkrachtige compagnon bouwde hij in korte tijd een firma van wereldnaam op:
sigarenfabriek De Huifkar. Hij was met een geïllumineerde
huifkar prominent aanwezig op de Wereldtentoonstelling
van 1895 te Amsterdam en vertrok er met de hoogste onderscheiding. Ook Hamers maakte tot 1898 vooral gebruik van
thuiswerkers. Het waren allen handwerkers, want in de
filosofie van Hamers kon een sigaar slechts een kwaliteitsproduct zijn als deze met de vingers vervaardigd was. Zo
won hij de ene na de andere medaille tot in San Francisco
toe. Hij leverde aan de Turkse sultan en aan de Russische
tsaar en ook prins Hendrik werd bij de tweede verjaardag
van zijn dochter prinses Juliana door Hamers gefêteerd met
een ‘Julianasigaar’. In 1901 was sigarenfabriek De Huifkar

Gedwongen winkelnering
Daarbij kwam dat bijna alle Oisterwijkse schoenondernemers
er een winkel op na hielden. Gedwongen winkelnering was
de ongeschreven verplichting voor arbeiders om een deel
van hun loon te besteden in een door de schoenbaas zelf (of
zijn familieleden) geëxploiteerde winkel. De bazen verdedigden dit systeem door te stellen dat de arbeiders dan minder
van hun inkomen in drank konden omzetten. Nog rond
1910 dreven 14 van de 23 Oisterwijkse patroons een winkel,
die door 234 van de 375 schoenmakers bezocht werd.9 Ook
burgemeester en leerlooier Drikske van Beckhoven had zo’n
winkel. Hij verkocht kleding en kruideniersartikelen. Per
week waren de schoenmakers 39 cent meer kwijt dan ze in
een gewone winkel zouden hebben betaald, dat was fl. 20
per jaar oftewel drie weeklonen. Gedwongen winkelnering
werd wel het ‘zoete winstje’ genoemd. Eén patroon was daar
ook heel openlijk over: ‘Heb ik zonder winkel ’s Zaterdags
f 200 contanten nodig, zoo kan ik met mijn winkel met een
uitgaaf van f 100 volstaan’.10 In de volksmond werden de
bazen ‘winkelheksen’ genoemd en de slachtoffers ervan ‘beschuiteters’.11 Er waren zelfs patroons die in
een gewone winkel inkopen deden om deze met
winst in de eigen winkel aan hun schoenmakers
te verkopen. Er werd veel zijdelingse dwang uitgeoefend op de thuiswerkers, waarin de vrouwen
van de patroons vaak een hoofdrol speelden. Janus
Roosen startte eind negentiende eeuw zelfs eerst met
een winkel, waaraan pas later een schoenmakerijwerkplaats
werd toegevoegd. Zijn vrouw bezocht de werkplaats om de
winkelproducten te verkopen. De socialist Troelstra stelde
Kamervragen over de Oisterwijkse gedwongen winkelnering,
die overigens ook elders in de Brabantse schoenindustrie
voorkwam. Katholieke arbeiders uit Oisterwijk hadden hem
briefjes geschreven met daarop de duurdere prijzen die ze
betaalden voor mik en rogge. Mechanisering rond 1910 en
de komst van de kruidenierswinkel S.B. Dames in 1907 naar
Oisterwijk zouden uiteindelijk de gedwongen winkelnering
laten verdwijnen.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

Sigarenondernemer Alphonse Hamers wist met een huifkar een eremedaille te winnen op de Wereldtentoonstelling in 1895 te Amsterdam.
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Een sigaar met kroontje voor de Russische tsaar vervaardigd door
Gerard Horvers.

Kinderarbeid rond 1900 in de Oisterwijkse strohulzenfabriek.

aan De Lind veruit de grootste werkgever van Oisterwijk
met 149 arbeiders. Die positie wist de fabriek tot 1918 te
behouden. De sigarenmakers waren rond 1909 ook de best
betaalde arbeiders in het dorp met zo’n fl. 9,50 per week.
Steenovenarbeiders en fabrieksschoenmakers kwamen uit
op fl. 7,50, thuiswerkende schoenmakers en looiersknechten moesten het doen met fl. 6,50.12 Helemaal onderaan in
de rangorde stonden de werkers in het strohulzenfabriekje,
waar van stro verpakkings- en beschermingsmateriaal
voor wijnflessen gemaakt werd. Maar het waren voornamelijk jongens van 12 tot 15 jaar die dit werk verrichtten.
Thuis werkten ook vrouwen en kinderen beneden de 12
jaar mee. Dit fabriekje was een voortdurende bedreiging
voor de leerplicht want menig arme Oisterwijker liet zijn
kinderen er onder schooltijd werken. Zo hield schoenmaker
Jan Dominicus zijn dochtertje op zaterdagochtend thuis
van school om strohulzen te laten maken. De commissie
tot wering van het schoolverzuim maakte hem duidelijk dat
zulks in strijd was met de wet. Maar Dominicus, vader van
12 kinderen, antwoordde dat hij het toch zou blijven doen
omdat hij de bijverdienste eenvoudigweg niet kon missen.13
De ondernemers in de schoenindustrie mochten dan gaan
voor het ‘zoete winstje’, ook de thuiswerkers waren geen
heilige boontjes. Ze namen het niet altijd zo nauw met de
ambachtelijke trots: schoenzolen werden soms opgevuld
met todden, fouten in schoenen werden gecamoufleerd
en aan de patroon gesleten, zolen en contreforts14 werden
illegaal verkocht. Er werd zoveel gesjacheld dat er zelfs
opkopers voor uit Tilburg kwamen.15 Deze extra verdienste
van de thuiswerker verdween overigens gewoonlijk op
zondag in het laatje van de herbergier.
Pas vanaf 1910 zou stoomkracht op grotere schaal zijn
intrede doen in de Oisterwijkse schoenindustrie, die daarmee flink achterliep ten opzichte van Waalwijk. Zo werkte

in Waalwijk in 1910 reeds 66,6% van de mannelijke schoenmakers in (gemechaniseerde) fabrieken, in Oisterwijk
was dat slechts 34,2%. Bijna de helft van de mannelijke
Oisterwijkse schoenmakers werkte nog steeds gewoon
thuis, het resterende deel was als handwerker werkzaam
in kleine werkplaatsen.16 De uit Amsterdam afkomstige
J.P. Larsen vroeg in 1895 een vergunning aan voor een
stoomketel en stoommachine in zijn looierij aan de Vloet.
In 1900 werkten ook de firma’s Berkelmans, Van de Wiel
en Van Arendonk met stoom.17 In 1904 vestigde Janus
Mels zijn stoomschoenfabriek aan de Gemullehoekenweg.
De laatste fabriek werd in 1910 overgenomen door Jan van
Arendonk uit Tilburg. De productie lag toen al op 4000
paar schoenen per week. Ook de firma weduwe M. van
Iersel en Zonen kon de productie in 1911 naar 2000 paar
schoenen verhogen, nadat nieuwe machines geplaatst waren. Tegen die massaproductie konden de handwerkers niet
lang standhouden. In 1910 waren er vier volledig machinaal
werkende fabrieken, in twee fabrieken werd deels met de
hand, deels met machines gewerkt.18 Ook Jan van de Wiel
ging in 1911 volledig op stoomkracht over. Hij was tevens
een van de weinige schoen- en lederondernemers, met
Martinus van Iersel, die nooit aan gedwongen winkelnering
had gedaan.19 In 1912 volgden de fabrieken van Paijmans
en Zonen en Roosen de Bakker. Bij Roosen de Bakker werd
met de mechanisering ook een boetestelsel ingevoerd voor
arbeiders, praten of zingen in de fabriek werd verboden.
De schoenmakers stonden in het begin zeker niet te juichen
over de mechanisering. Weliswaar lag het uurloon op de
stoomschoenfabrieken hoger, maar daar stond tegenover
dat de schoenmaker onder de discipline van machines en
fabrieksfluit kwam te staan. Het eerste schoenmakersverzet van losse werklieden in Oisterwijk keerde zich in februari
1903 juist tegen de meest moderne patroon Jan van de
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De stoomleerlooierij behorende bij de schoenfabriek J.H. van de
Wiel gebouwd in 1911 bij de Rode Brug. In 1929 kwam de fabriek in
handen van Gijsbertus van der Linden en rond 1951 was schoenfabriek Berkelmans in het pand gevestigd.

Een van de eerste – in 1911 - gemechaniseerde en door stoom aangedreven schoenfabrieken van de weduwe M. van Iersel en Zonen
tussen De Lind en de Stationsstraat.

De stikkerij van schoenfabriek Roosen de Bakker (arbo) tussen de
Hoogstraat en Blokshekken.

De firma Roosen de Bakker behaalde een diploma tijdens de internationale schoen- en ledertentoonstelling te Waalwijk in 1925.

september 1923, die de oude looierij met laboratorium
grotendeels verwoestte, begon het concern met de bouw
van een veel groter fabriekscomplex, waarbij ook een nieuwe
machinekamer met ketelhuis en een laklederfabriek tot
stand kwamen. Er werkten rond 1930 zo’n duizend arbeiders,
waarvan de helft uit omliggende dorpen afkomstig was.
De fabriek produceerde uitsluitend bovenleer van kalfsvellen. Het looiproces was volledig chemisch (chroomlooiing), maar het ontharen en ontvlezen van de huiden in het
nathuis bleef handwerk. Per dag verlieten 5000 tot 6000
gelooide vellen de fabriek. Het bovenleder kreeg een kleurbewerking in de lakfabriek. In die fabriek was de temperatuur
zo hoog dat de arbeiders er bijna geheel ontkleed rondliepen.
De gelakte en gelooide huiden werden in de buitenlucht
gespannen en enkele dagen nagedroogd op zo’n 75.000 beschikbare ramen. De zon gaf het lakleer een bijzondere glans.
Dagelijks werden ruim 10.000 nieuwe vellen gespannen. Bij
de dreiging van slecht weer ging de fabrieksfluit en stroomden werknemers toe om de vellen met lorrietreinen naar de
pakhuizen te vervoeren, want elk vel vertegenwoordigde een
waarde van fl. 10. Het gelakte leer was voor 80% bestemd
voor de export en ging vooral naar Engeland, Zwitserland,
Frankrijk, Zuid-Afrika, Argentinië en de vs. De fabriek verbruikte per dag evenveel water (6000 kubieke meter) als de
stad Den Bosch. Per 1 februari 1930 mocht de Lederfabriek
Oisterwijk zich hofleverancier noemen en vanaf 14 mei 1932
het predicaat Koninklijk voeren.24
In de schaduw van de Lederfabriek ontwikkelden Roosen
de Bakker en Paijmans zich tot middelgrote schoenfabrieken met twee- tot driehonderd werknemers. Tweederde
tot driekwart van de Oisterwijkse schoenmakers was eind
jaren twintig op die twee fabrieken werkzaam. Stijgende
geboorte- en vestigingsoverschotten, deels als gevolg van
de groei van de schoen- en lederindustrie, droegen bij aan
een opzienbarende bevolkingsgroei vanaf 1920.25
Oisterwijk was inmiddels uitgegroeid tot een industrieel
dorp. In 1930 werkte 65% van de inwoners in de nijverheid.
De Lederfabriek Oisterwijk werd de grootste lederfabriek
van Europa en de Oisterwijkse schoennijverheid bleek goed
voor 10 tot 11% van de landelijke schoenenproductie.26
De – niet altijd even originele – Oisterwijkse schoenmerknamen in die jaren waren onder andere arbo (A. Roosen de
Bakker), Climax (schoenfabriek La Hollande, firma Larsen),
Vabao (Wed. J. van Baast), Iero (Joh. van Iersel), The Heyd
Shoe (A.A. van der Heijden), Pazo (Paijmans en Zonen),
Puzo (Puts en Zonen), Lipeo (Van der Linden-Piggen),
Janzo (A.F. Janssens en Zonen) en Eno Shoe (G. Nouwens
en Zonen). De naam Renata voor de schoenen van Puts’

Wiel. In februari 1904 werden bij hem zelfs de ruiten
ingegooid.20 Dat was in Brabant vaker een manier waarmee
arbeiders lieten zien het niet eens te zijn met het beleid
van de baas. Op mechanisering zaten de handwerkers niet
te wachten. Stoom werd gezien als ‘de asem van Beëlzebub’,
een werktuig van de duivel dus. En er ging ook wel eens iets
mis in de moderne fabrieken. Zo raakte een jonge looiersknecht in dienst van de stoomleerlooierij G. Berkelmans in
1907 ernstig gewond toen hij bij het vervoer van vijf flessen
vitriool (zwavelzuur) struikelde en de inhoud van de flessen
over zijn benen kreeg.21 Een schoenmakersvakschool (19011905, 1912-1926) was een laatste, vergeefse, poging om het
oude handwerk in Oisterwijk te redden.22

Grootindustrie
De machinale schoenfabrieken produceerden ook voor het
buitenland. Oisterwijkse schoenen gingen naar Duitsland,
Engeland en België. Eén patroon had zelfs de eer schoenen
te mogen vervaardigen ‘voor een zwarte majesteit in Afrika’.23
De Eerste Wereldoorlog leidde aanvankelijk door lederschaarste tot slapte in de schoenindustrie. Maar in 1917
waren de vooruitzichten sterk verbeterd. Diverse fabrieken
werden uitgebreid en nog ambachtelijk ingerichte werkplaatsen omgezet in machinale fabrieken. Schoenfabrikant
Jan Paijmans kocht een groot terrein gelegen aan de Parallelweg (Spoorlaan) voor een nieuwe fabriek, die in 1918 van start
ging. En heel Oisterwijk wachtte in de beginmaanden van
1917 tot de dooi zou invallen en er gestart kon worden met
de bouw van een gloednieuwe en grote stoomlederfabriek.
Het was de Tilburger Christ van der Aa, gehuwd met een
Oisterwijks meisje, die het avontuur met een Rotterdamse
koopman als financier aandurfde. In tegenstelling tot de
overige looierijen zou de Lederfabriek Oisterwijk buiten de
kom van het dorp gevestigd worden, op braakliggend land in
de Schijf, vlakbij het spoor en het station. De uitbreidingsmogelijkheden waren er gigantisch. In 1918 was de fabriek
gereed en stroomden de arbeiders toe, uit andere fabrieken
maar ook uit de landbouw en uit de steenovens van Berkel
en Udenhout en van de steenfabriek Wilhelmina, de buurman van de Lederfabriek. Verwonderlijk was die grote
toeloop niet, de Lederfabriek bood een arbeidsloon van
fl. 12 per week. Dat was ongekend hoog voor Oisterwijkse
begrippen. Van der Aa sloot eind 1918 als eerste lokale
ondernemer een cao met de vakbonden af, de werkdag
werd tien uur. In 1919 verdubbelde het loon en werd een
48-urige werkweek ingevoerd met een vrije zaterdag.
In 1920 werd de Lederfabriek onderdeel van het DuitsJoodse Adler & Oppenheimerconcern. Na een brand eind
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De eerste stoommachine van de Lederfabriek met achter tegen de muur
leunend (tweede van rechts) Christ van der Aa.

Een moderne reclame uit 1925 van Paijmans en Zonen schoenfabriek.

In 1918 opende de Lederfabriek Oisterwijk.

schoenfabriek kwam pas later in zwang. De ontstaansgeschiedenis ervan blijft onduidelijk. Had schoenfabrikant
Puts het woord Renata gewoon overgenomen van Huize
Domus Renata op De Lind of was, zoals de familieoverlevering wil, de naam aangetroffen op een grammofoon, die
het gezin Puts bezat en waarop een koperen plaatje met
Renata stond?
De enorme expansie van de leder- en schoenenindustrie
gaf niet alleen maar voordelen. Omdat de meeste fabrieken
zich in de kom van het dorp bevonden, ervoeren de naaste
buren ook veel overlast. Zeker het drogen van lijmvlees,
waarbij rottend vlees rondom de looierij werd opgeslagen om
er lijm uit te bereiden, kon buiten de leerlooiers op weinig
waardering rekenen. Het waren notabelen van het dorp (de
directeur van de Berkelse steenfabriek en de dominee) die
officiële klachten bij de gemeente of gezondheidscommissie
indienden. Fabrieksmotoren zorgden voor geluidsoverlast
en weglekkende olie vervuilde de moestuin van de buren. Zo
was ‘vrouwke’ (Johanna) Sanders-Schellen in 1921 bezorgd
dat de nieuwe fabrieksmotor van de firma Paijmans haar
gasten uit de achtertuin van hotel De Zwaan zou verjagen. In
1919 wees het sdap-raadslid Janus Boons op illegale lozingen
door schoenfabrikant (en wethouder!) Janus Roosen op de
Kuipersloop. Dat smalle watertje dat richting Haaren liep was
spoedig geheel vervuild door de Lederfabriek. Bewoners van
het net gereed gekomen villapark ’t Hoog (Heusdensebaan)
tekenden in januari 1921 protest aan vanwege de stank, onder
hen ook George Perk en Willem van Oppenraaij, die als leden
van de Gezondheidscommissie het de fabriek en de gemeente
buitengewoon lastig konden maken.27
De Lederfabriek buitte haar machtspositie als grootste
werkgever in het dorp ten volle uit en annexeerde in 1922
een openbaar voetpad in de Schijf. Het gemeentebestuur
pruttelde wel tegen, maar na een schorsing van de gemeenteraad aangevraagd door wethouder, en directeur van de
Lederfabriek, Christ van der Aa, maakte men bekend dat
de Lederfabriek het voetpad voor fl. 600 zou kopen. De deal
was in een achterkamertje tot stand gekomen. De raad kon
niet anders dan instemmen onder druk van de werkgelegenheid.28 Een jaar later moest er al weer geheim overleg op het
gemeentehuis plaatsvinden. Christ van der Aa, inmiddels
zelf geen wethouder meer maar opgevolgd door de nummer
twee van zijn lijst Gerardus Horvers, overlegde er met
burgemeester Verwiel, de wethouders Roosen en Horvers en
de speciaal naar Oisterwijk gekomen directeur-generaal van
de Arbeid C. Zaalberg en de directeur van het Rijksinstituut
voor Zuivering van Afvalwater H. Kessener. Burgemeester
Verwiel beschuldigde Van der Aa tijdens dit overleg ervan in

Een tableau van de nieuw te bouwen Lederfabriek uit 1922, dit tableau
is nog altijd aanwezig in het kantoorgebouw van de voormalige
fabriek.

De poort van de Lederfabriek met daarachter het door de Duitse architect Fritz Hildner ontworpen en rond 1924 gerealiseerde u-gebouw.

december 1922, Van der Aa was toen nog wethouder, eerst
150 arbeiders ontslag te hebben aangezegd, vervolgens de
gemeenteraadsvergadering ‘vol volk gejaagd’ te hebben en
dat alles om gedaan te krijgen dat de Lederfabriek op de
Voorste Stroom mocht lozen. De actie van Van der Aa werd
ondersteund door een ingezonden brief in de Tilburgse
krant van een ‘werknemer’ die de arbeiders en raadsleden
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Groei Oisterwijkse bevolking.

Verdeling beroepsbevolking Oisterwijk in percentages.

duidelijk maakte waar ze voor moesten kiezen: ‘Oisterwijksche boezeroenmannen, dragers van schop, krachtpatsers met
hamer en aambeeld, huidbewerkers, komt unaniem op voor Uw
eigen belang. Dus voor het behoud der fabriek’.29 Het gemeentebestuur wilde de lozingen wel toestaan, maar dan zou
het afvalwater eerst gezuiverd moeten worden. De dag na de
raadsvergadering trok Van der Aa de aangezegde ontslagen
weer in. De directeur van het Rijksinstituut voor Zuivering
van Afvalwater adviseerde het gemeentebestuur vervolgens
om te volstaan met de eis dat het gezuiverde afvalwater van
de Lederfabriek van dezelfde kwaliteit moest zijn als het
water dat al door de Voorste Stroom stroomde. Maar dat
was ronduit smerig, want sterk vervuild door de Tilburgse
fabrieken. Burgemeester Verwiel was echter op de hoogte
van het feit dat deze directeur van het Rijksinstituut in 1919
als adviseur had gewerkt voor de Lederfabriek en voor die
klus duizend gulden had ontvangen. Verwiel kon echter niet
hardmaken dat er omkoping in het spel was, maar wist door
te traineren wel te bereiken dat de Lederfabriek uiteindelijk
een zuiveringsinstallatie op eigen terrein plaatste.30

beroepsbevolking).32 Het gemeentebestuur verzocht de fabrikanten om bij ontslagen eerst de werknemers van buiten
Oisterwijk af te laten vloeien, die suggestie werd gehonoreerd.33 In de crisisjaren raakte Oisterwijk echter, samen
met Kaatsheuvel en Loon op Zand, steeds verder achterop
ten opzichte van Waalwijk en Best (bata) waar de schoenindustrie veel grotere vormen had aangenomen.34 In de
oorlogsjaren zou de Oisterwijkse schoen- en lederindustrie
onder het toeziend oog van de Duitse bezetter doorwerken.

Wederopbouw en ondergang industrie
Na de oorlog leek de industrialisatie in volle kracht door
te zetten. In 1947 had de Lederfabriek al weer evenveel
werknemers in dienst als in het topjaar 1930 en herstelde
het met Amerikaanse Marshallhulp zijn leidende positie in
Europa. Ook de twintig (1953) Oisterwijkse schoenfabrieken zagen hun personeelsbestand toenemen tot 900 à 950.
Zo profiteerde Berkelmans van de behoefte aan schoenen
voor het Nederlandse leger. Maar de schijn bedroog, want
al snel bleek de groei minder dan in Waalwijk, Dongen en
Loon op Zand. En ook Best en Boxtel konden niet worden
gevolgd. Oisterwijk zakte in het rijtje van meest geïndustrialiseerde gemeenten in Noord-Brabant van plaats 12
(1930) naar plaats 18 (1950).35 De bouwnijverheid steeg
nog wel, vooral vanwege de nieuwbouwactiviteiten in de
naoorlogse jaren. De loonexplosies in de jaren zestig
hadden eveneens een grote aantrekkingskracht op de
bouwsector. De Lederfabriek kwam in die periode in de
personeelsproblemen. Busladingen Belgische gastarbeiders,
alsmede deeltijdwerk en overwerk, moesten compensatie
bieden. Toen die Belgen echter in 1963 staakten, werden

Crisis- en oorlogsjaren
De wereldcrisis gooide in de jaren dertig roet in het eten.
De schoen- en ledernijverheid kon slechts met voortdurende
rationalisaties, loonsverlagingen en arbeidstijdverkorting
standhouden. Lagen begin jaren dertig de lonen in Oisterwijk zo’n 5 à 10% boven het landelijke gemiddelde in die
bedrijfstak, in de tweede helft van de jaren dertig zakte het
loonpeil onder het landelijk gemiddelde.31 Oisterwijk werd
in de jaren 1937 en 1938 het hardst getroffen door de crisis,
in de winter van 1937 waren er 309 werklozen (10% der
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81 van hen ontslagen.36 In oktober 1966 werkten er
al 230 gastarbeiders (100 Belgen, 80 Grieken en 50
Spanjaarden) op de Lederfabriek, op een totaal van
500 werknemers. In 1969 kwamen die buitenlandse arbeiders, vooral Grieken en Turken, als
een probleem aan de orde in het bestuur van de
katholieke vakbeweging. Piet van den Dries
stelde dat zij in hun vrije tijd niet opgevangen werden en ‘daarom in gelegenheden komen
waar ze niet thuis horen, vooral voor degenen die ook hier hun
vrouw hebben is het funest’. Het laat zich raden waar Van den
Dries op doelde. De geestelijk adviseur van de vakbeweging
zocht de oplossing bij de gemeente of de sociaal werksters van
de Lederfabriek.37
Maar de krappe arbeidsmarkt vormde voor de directie
van de Lederfabriek slechts een deel van de moeilijkheden.
Een meer structureel probleem was de opmars van kunstleer
in de jaren zestig en de start van de Europese Economische Gemeenschap in 1957, die de import van goedkoop
leer en schoenen vergemakkelijkte. Tussen 1960 en 1967
verzevenvoudigde bijvoorbeeld de import uit Italië.38 De
Lederfabriek werd in 1966 verkocht aan het Hagemeyerconcern. Het lakleer en het laboratorium verdwenen. De
werkgelegenheid daalde in een rap tempo. De eens zo
befaamde sigarenfabriek De Huifkar en de talloze kleine
sigarenfabriekjes in Oisterwijk legden al in de jaren vijftig
het loodje. De dure handgemaakte sigaar paste niet meer
in een tijd van massaproductie.
Oisterwijk transformeerde na 1960 van industriecentrum
tot woongemeente met relatief veel werkenden in de dienstensector, in 1971 al 44,2%.39 Die ontwikkeling betekende
wel dat Oisterwijk een hoog ‘gemiddeld netto jaarinkomen
per inwoner’ had (vanaf 1960 boven het provinciale gemiddelde en vanaf 1974 ook boven het landelijke gemiddelde).
Oisterwijk had eveneens een aanzienlijk ‘gemiddeld vermogen
per inwoner’, dat was in 1975 bijna tweemaal zo hoog als het
provinciale en landelijke gemiddelde. Woonde er in 1970
volgens de officiële statistieken nog geen enkele miljonair
in Oisterwijk, in 1975 waren dat er reeds 24. 40 De aantrekkelijkheid van Oisterwijk als woongemeente zien we
ook terug in het sterk stijgende percentage woonforensen
binnen de beroepsbevolking: 13,4 (1947), 34,6 (1960) en 48,0
(1971). Het merendeel daarvan werkte in Tilburg.41

Een sigarenblik van De Huifkar.

Schoenfabriek Renata bood koningin Juliana en prins Bernard bij hun
koperen huwelijksfeest deze kinderschoentjes aan voor de prinsessen.
In heel Nederland werden duizenden van deze ‘prinsessenschoentjes’
verkocht.

In 1963 werkten er nog 886 arbeiders in de Oisterwijkse
schoenfabrieken. De ‘top drie’ bestond toen uit Berkelmans (186), Vedeha (108) en Renata (93). 42 Vanaf eind
jaren zestig tot ongeveer 1975 verdween echter bijna de
gehele Oisterwijkse schoenindustrie van het toneel. De
ene na de andere fabrikant sloot de poorten. Werklozen
konden echter relatief gemakkelijk in andere bedrijven
werk vinden. Alleen Renata (Puts) overleefde door een
deel van de productie naar Italië te verplaatsen. Maar ook
daar ontkwam men in 1986 niet aan ontslagen, in 1993
volgde een technisch faillissement, in Hongarije werd nog
een nieuwe fabriek gebouwd, die in 2000 werd verkocht.
In augustus 2000 begon de sloop van deze laatste Oisterwijkse schoenfabriek om plaats te maken voor woningen.
De Lederfabriek die in 1980 nog een kwart van de totale
Nederlandse productie voor zijn rekening nam en eind
1983 weer behoorde tot de tien grootste lederfabrieken
van Europa, kon het ook niet bolwerken. In 1990 moest
driekwart van het personeel ontslagen worden. Met 63
werknemers, minder dan bij het begin in 1918, sleepte men
zich nog voort tot in het najaar van 2000. Toen werd ook
de poort van de Koninklijke Verenigde Leder bv aan de
Almystraat voorgoed gesloten.
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Om rechten en plichten
Van vrije handwerker naar gedisciplineerde fabrieksarbeider

In de negentiende eeuw werden in kleine werkplaatsen en thuis handmatig schoenen gemaakt.
Dat veranderde door de invoering van machines
begin twintigste eeuw. De nieuwe schoenfabrieken
vereisten een heel ander soort arbeider. De weliswaar arme maar relatief vrije handwerker moest
gedisciplineerd worden tot fabrieksarbeider. Dat
ging met vallen en opstaan.
Rond 1875 verdiende een ambachtelijk looier
in Oisterwijk met zes dagen werken ongeveer
fl. 4,50 per week, een schoenmaker kwam niet
verder dan fl. 3,90 per week. De grootste uitgaven
voor deze werklieden betroffen brood, beschuit,
boter, vet, aardappelen, brandstof, huur, koffie en
thee. Arbeiders hadden nauwelijks geld over voor
kleding, vlees, vis, groenten, kaas en melk.

1899

1930

tekenend dat de veroordeelde en ontslagen Zwerts daarna
liefdevol door de katholieke arbeiders werd opgevangen als
penningmeester van de katholieke vakbondsafdeling.1
Die vakbond hield dan ook sterk vast aan de verworvenheden van de handwerkende schoenmaker uit de negentiende
eeuw. Kort na de oprichting van de Oisterwijkse afdeling in
1907 werkte nog driekwart van de ruim honderd leden als
handwerker. In tegenstelling tot Kaatsheuvel en Waalwijk
was de aanzet tot organisatie in Oisterwijk niet afkomstig
van moderne fabrikanten en hun best geschoolde arbeiders,
maar van (thuiswerkende) handwerkers die hun materieel
bestaan in gevaar zagen komen door loonsverlagingen en
gedwongen winkelnering. De acties van de bond richtten
zich daarom vooral op het behoud van het zelfstandige en
vrije bestaan van de schoenmaker.
Een dergelijke ontwikkeling zien we overigens ook bij de
sigarenmakers. Oisterwijk kende in de negentiende eeuw

Wel permitteerde menigeen zich de luxe van een (dure) fles
jenever. De lonen in de Brabantse schoenindustrie bleven
laag. De schoenarbeiders compenseerden de lage verdiensten met ‘den hof ’: een lapje grond achter de huurwoning
waarop aardappelen en groenten verbouwd werden met in
de stal een geit (‘de koe der armen’), een varken of kippen;
een mestvaalt diende om de grond vruchtbaar te houden.
Veel arbeiders gingen na hun arbeid bovendien de bossen
in om te stropen, vogelnestjes leeg te halen of om gehakt
hout, gevallen bladeren, dennennaalden en dennenappels
(‘mastendollen’) te sprokkelen. De natuur was er niet om
van te genieten maar diende als voedsel, brandstof en
mest. Zo bleven de schoenmakers, ook toen ze in fabrieken
aan machines werkten, na hun werktijd nog lange tijd
behept met een agrarische mentaliteit.

Strijd om de zeggenschap op de werkplaats
Tot aan de mechanisering konden arbeiders in relatieve
vrijheid in hun ‘vrije tijd’ stropen. In de archieven van het
kantongerecht komen we in de negentiende eeuw tientallen schoenmakers tegen, die voor dit vergrijp veroordeeld
zijn. Het aantal stropers zal een veelvoud daarvan zijn
geweest. Zo’n stropende schoenmaker was H. Zwerts. Hij
was in februari 1914 al zestien jaar in dienst van de firma
J.H. van de Wiel, en al zes keer eerder veroordeeld wegens
stropen, toen hij plotseling ontslagen werd. Fabrikant Van
de Wiel verdedigde dat ontslag met de mededeling dat
Zwerts in de inmiddels gemechaniseerde fabriek aan een
‘beteekenende machine’ stond en dat daarom de firmant
schade zou ondervinden wanneer Zwerts voor de zevende
maal in het gevang moest. Ook de geestelijk adviseur van
de katholieke vakbond erkende dat op stropen ontslag
moest volgen, maar beschouwde dit concrete geval als een
wraakactie van de patroon op een geslaagde loonactie,
waaraan Zwerts had deelgenomen.
Voor de schoenmakers betekende het ontslag van Zwerts
toch vooral een inbreuk op hun invulling van de vrije tijd.
Fabrikant Van de Wiel had in 1912 al een poging gedaan
om de traditionele vrije dagen rondom Vastenavond af te
schaffen, maar dat was mislukt omdat de arbeiders zich
massaal verzetten. De strijd om de disciplinering van de
arbeid was begonnen. Een arbeider stuurde een ingezonden brief naar het bondsblad waarin hij stelde dat tijdens
werkuren twee firmanten van de fabriek met de stokermachinist op eendenjacht gingen. Van de Wiel zou volgens de briefschrijver daarmee het morele recht verliezen
Zwerts te ontslaan. Dit keer echter hield de fabrikant zijn
poot stijf en Zwerts verdween uit de fabriek. Maar het is

Cornelis van den Berg (1838-1906) was in de negentiende eeuw binnen
zijn Oisterwijkse familie al de derde generatie schoenmaker. A.H. de
Balbian Verster portretteerde hem eind negentiende eeuw als ‘de ouwe
schoenmaker’.
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het fenomeen van reizende handwerkende sigarenmakers,
die enige tijd in het dorp in een kosthuis verbleven en bij
slapte of een te laag loon weer doorreisden. Ze bezaten een
grote mate van autonomie. Het eerste arbeidsconflict in
Oisterwijk, bij sigarenfabriek De Kuijper in januari 1891,
ging dan ook niet over een loonkwestie, maar om wie er op
de fabriek de baas was. De meesterknecht van de fabriek, de
geboren Amsterdammer Jacobus Bredenbach, en de in Rotterdam opgegroeide sigarenmaker Frederik de Best rolden er
letterlijk met elkaar over de vloer, terwijl de overige arbeiders niet ingrepen. Fabrikant De Kuijper moest er de politie
bijhalen om de vechtenden te scheiden, waarna De Best
van de fabriek werd gestuurd. De volgende dag kondigde
De Kuijper aan dat nog eens tien sigarenmakers niet langer
welkom waren omdat ze socialisten zouden zijn. Daarop
brak een spontane staking uit, die echter de benodigde
organisatiekracht miste. Enkele arbeiders gingen na verloop
van tijd weer aan het werk, anderen vertrokken naar elders
en sommigen begonnen voor zichzelf. Maar deze van buiten
Oisterwijk komende, vaak niet katholieke sigarenmakers
(volgens fabrikant De Kuijper ‘zeer onontwikkelde lui’) zouden
de voorboden zijn van vakbonden.
Reizende sigarenmakers richtten in 1899 een socialistische
sigarenmakersvakbond op, waarbij al spoedig jonge Oisterwijkse katholieke sigarenmakers zich aansloten. Begin 1901
kwam onder toeziend oog van pastoor Van Heesbeen ook
een afdeling van de katholieke sigarenmakersvakbond tot
stand. Maar omdat deze vakbondsafdeling geleid werd door
een meesterknecht van sigarenfabriek De Huifkar, hadden
de sigarenmakers weinig vertrouwen in die bond. De pastoor
moest zwaarder geschut in stelling brengen om de katholieke
sigarenmakers los te weken van de socialisten. Zo zette hij
een caféhouder onder druk, die een zaal verhuurde aan de
socialistische bond. Vanaf dat moment moest de socialistische bond in de openlucht vergaderen en een van de socialistische sigarenmakers, Frits van Dartel, werd op de fabriek
ontslagen omdat hij katholieke collega’s in ‘hun beginsel’
lastig zou hebben gevallen. Met ‘zaalafdrijving’ en ‘broodroof ’
wist de geestelijkheid de angel uit de prille socialistische
vakorganisatie te halen.2 De jonge katholieke sigarenmakers
werden actieve leden van de katholieke sigarenmakersvakbond, waardoor die bond binnen de roomse vakbeweging
niet zelden als ’rood’ bestempeld werd.
Op 31 augustus 1908 brak een staking uit bij De Huifkar
waarin de katholieke en socialistische bond samen optrokken, maar de katholieke bond het duidelijk al voor het zeggen had. Opnieuw was niet een loonkwestie de aanleiding,
maar de zeggenschap op de fabriek. Sigarenmakers waren

Schoenmakers met lederen voorschoot voor de werkplaats van Gerardus
Nouwens op de hoek Pastoor van Ryckelstraat-Kerkstraat.

Rond 1900 ontstonden de eerste vakbonden in Oisterwijk. Elke vakbond had zijn eigen vaandel, zoals hier die van de rk Bond van spooren tramwegpersoneel St.-Raphael afdeling Oisterwijk, opgericht in
1903 op initiatief van kapelaan Anton Huijbers. Vandaar waarschijnlijk ook de afbeelding en naamsvermelding van de heilige Antonius.
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haald worden: er zou aan de sigarenmaker meer en beter
tabaksblad verschaft worden, de patroon zou bosjesmakers
beter betalen en op termijn niet meer inzetten voor zijn
eigen werkzaamheden en men mocht voortaan 40 minuten
na aanvang van de fabriekstijd nog binnen zonder die dag
te moeten verzuimen. Wel werden er twaalf sigarenmakers
ontslagen, waarvan elf van de socialistische en syndicalistische vakbonden. De katholieke vakbond spoorde zijn leden
aan ‘door nauwe plichtsbetrachting de verkregen resultaten
waardig te maken’ en dat betekende niet te laat komen of het
hogere loon aan drank uitgeven. Henriette Roland Holst
noemde in haar monumentaal werk Kapitaal en arbeid in
Nederland de staking in de Oisterwijkse sigarenindustrie een
bewijs voor het feit dat ook de katholieke vakbeweging was
gedwongen om door strijd te werken aan de verbetering van
de toestand van de sigarenmakers.3

Sigarenfabriek De Huifkar in mei 1914.

boos dat hun leerlingen (de zogenaamde ‘bosjesmakers’,
die werden uitbetaald door de sigarenmakers zelf) door de
fabrikant ook ingezet werden voor andere werkzaamheden.
Verder eisten de sigarenmakers beter tabaksblad en verzetten ze zich tegen disciplineringmaatregelen. Zo stond sinds
kort op te laat komen ontzegging van de toegang tot de fabriek voor de betreffende dag en het niet mogen meenemen
van thuiswerk. De staking viel midden in de Oisterwijkse
kermis, maar dat had geen invloed op het verloop, ondanks
dat de materiële steun voor de stakers vooral bestond uit
glazen bier, ‘pierenverschrikkertjes’ (borrels) en ‘rookertjes’.
Na vijf weken staken konden enkele successen binnenge-
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Het fabrieksreglement bepaalt voortaan
het arbeidsritme

de arbeiders die op tijd op hun werk verschenen een premie
gaf van 25%. Enigszins ontstemd voegde de redactie van
het blad in een noot daaraan toe ‘er op te moeten wijzen
dat het de plicht van een arbeider is, zulks te doen, zonder een
extra premie daarvoor te ontvangen’.7 In november 1918, een
periode van (inter)nationale revolutionaire woelingen, zag
het lokale vakbondsbestuur een oude wens in vervulling
gaan. De juist gestarte nv Lederfabriek sloot een collectief
contract met de katholieke vakbond af. Een werktijd van
tien uur werd afgesproken, wel werden de arbeiders verplicht om daarna de machines te reinigen en te poetsen.
Het fabrieksreglement verbood drinken, roken, zingen,
stoeien, godslastering en politieke actie op de werkplek.
Twee jaar later had het bestuur zich volledig onderworpen
aan de eisen tot tijdsdisciplinering en zette zich af tegen
de oude werksfeer: ‘De arbeiders gaan toch niet de fabriek in
om te praten, te stoeien, om elkaar nieuwtjes te vertellen, maar
om te werken’.8 Met de komst van de Lederfabriek Oisterwijk was het gedaan met de vrijheid van de Oisterwijkse
handwerkers binnen de fabrieksmuren. Maar daarbuiten,
in de vrije tijdsuren, bleek het minstens zo lastig de arbeiders te disciplineren.

In september 1913 was er op De Huifkar weer een conflict
tussen directie en arbeiders over fabrieksdiscipline. Een jaar
daarvoor, bij het twaalf-en-een-halfjarig jubileum van de chef
van de sorteerderij Izaäk Braadbaart, had directeur Hamers
de sigarensorteerders jaarlijks een vrije dag naar eigen keuze
aangeboden met behoud van loon. Het was overigens een
compensatie voor een aantal katholieke feestdagen waarop
voortaan gewerkt moest worden. De sorteerders van De
Huifkar vroegen in 1913 om maandag 8 september niet te
hoeven werken, dat viel in de kermisperiode en zou bovendien de mogelijkheid geven om twee aaneengesloten dagen
vrij te hebben en een reisje naar familieleden elders te maken.
Op het laatste moment besloot de leiding echter dat die
maandag toch gewerkt zou moeten worden. Daarop gingen
de sorteerders, die zich korte tijd daarvoor bij de katholieke
vakbond aangesloten hadden, in staking. Na vier weken actie bleef de vrije dag overeind, maar directeur Hamers kreeg
het recht te bepalen wanneer die dag gegeven werd. De vakbonden mochten onderhandelen over arbeidsvoorwaarden,
maar verloren het gevecht om de zeggenschap over wanneer
en hoe er op de fabriek gewerkt werd.4
De schoenmakers hadden zich in de jaren 1911-1913 nog fel
verzet tegen de mechanisering van de fabrieken. De directie
van schoenfabriek Van Arendonk werd door de katholieke
schoenmakersbond verweten een ‘arbeidersdressuur’ te
willen doorvoeren en het juk van vader op zoon, net zoals
Roboam uit het Oude Testament, te verzwaren. Met dergelijke verwijzingen naar de bijbel ageerde het Oisterwijkse
vakbondskader tegen de ‘liberaal-individualistische inborst’
van de fabrikanten.5 Er werd door de schoenmakers voortdurend geklaagd over boetestelsels op fabrieken en over
ontslagen door invoering van machines. Er zouden steeds
meer goede vaklui van de fabrieken geweerd worden en
vervangen door sjouwers en steenbakkers. De neerwaartse
spiraal van het ambachtelijke handwerk onder schoenmakers
was echter een internationale ontwikkeling.6 En zo werd in
de zomer van 1915 het oude afdelingsbestuur van ambachtelijk werkende schoenmakers vervangen door een nieuw
bestuur waarin meer ruimte was voor fabriekswerkers.
Het nieuwe bestuur kwam onmiddellijk in aanvaring met
de leden over het werken tijdens de kermisdagen. Het bestuur,
dat juist bezig was te beklemtonen dat het fabrieksloon te laag
was, kon drie onbetaalde verlofdagen tijdens de kermis
moeilijk inpassen in die strategie. Pas na twee vergaderingen wist het de leden te overtuigen. In 1918 juichte het
bestuur in het vakbondsblad over een schoenfabrikant die
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Speren en maandaghouden
Op zaterdagmiddag kregen de sigarenmakers van De Huifkar hun loon. De meesten hielden wel van een borreltje en
brachten een deel van het loon naar de kroeg. Dit tot grote
ergernis van hun vrouwen, die thuis moeizaam de touwtjes
aan elkaar moesten zien te knopen. Veel echtgenotes letten
er dan ook secuur op dat het loonzakje meteen na het werk
werd afgestaan. Maar sommige sigarenmakers gaven thuis
minder af dan ze in werkelijkheid verdiend hadden. Dat werd
‘speren’ genoemd. Als het ‘gespeerde’ geld er op zondag niet
compleet doorheen gejaagd was zei men: ‘elke zondag moet
unne maondag hebben’ en werd er op maandag niet gewerkt
maar gedronken. Dat heette ‘maandaghouden’. Ook de handwerkende schoenmakers waren fervente maandaghouders.
De vakbondsorganisaties trachtten het maandaghouden
uit te bannen. Ook de Oisterwijkse geestelijkheid deed aan
drankbestrijding. In 1901 richtte kapelaan J.T. Buijs een
afdeling op van de St.-Paulusbond, een rooms-katholieke
drankbestrijdingsorganisatie. Met toneelstukken, een
propagandaclub en een verbod voor leden om ‘Zondag of
Maandag te houden’ en sterke drank te gebruiken na de
middag slaagde kapelaan Anton Huijbers er in deze Paulusbond in 1904 te laten uitgroeien tot 425 leden (12,2% van
de bevolking!).9 Echter het ledenverloop was groot en in
het bestuur zaten geen arbeiders. In 1908 was 42% van de
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van ‘dubbeltjespotten’ (voor de kermis) en pijpenclubs in cafés
bezochten dan de vakbondsvergadering. In 1912 werd met
matig succes door de vakbeweging een spaarkas opgericht
om de traditie van de dubbeltjespot voort te zetten, maar
het café te omzeilen.
De politie maakte in de periode 1900-1915 slechts enkele processen-verbaal op wegens dronkenschap of niet naleving van
de sluitingstijd door caféhouders. De veldwachters Christiaan
van Dijk en Willem Hoppenbrouwers bleken zelf niet vies van
een borreltje. Hoppenbrouwers liet volgens het sociaal-anarchistische blad De Toekomst oogluikend toe dat in bierhuizen
jenever getapt werd, terwijl hijzelf vrolijk meedronk. De
bevolking bleek niet gecharmeerd van het ‘droogleggen’ van
de bierhuizen. Telkens als de marechaussee uit Tilburg de
bierhuizen kwam inspecteren op het gebruik van sterke
drank, snelden tientallen Oisterwijkers naar de kroegen
om de bierhuishouders te waarschuwen.
Maar met de invoering van de mechanisatie en het verdwijnen
van het handwerk kort voor de Eerste Wereldoorlog zien
we toch ook het maandaghouden teruglopen. De overheid
trad op tegen excessen en beperkte het aantal vergunninghouders. Zo werd in 1916 veldwachter Hoppenbrouwers,
na druk van de commissaris van de Koningin, ontslag
aangezegd.11 Het aantal vergunninghouders in Oisterwijk
bedroeg in 1900 nog 37, in 1910 was dit al gedaald tot 30
en in 1920 tot 23. Voor oudere herbergiers, merendeels
weduwen, was het café het enige bestaansmiddel. Maar
de meeste kroegbazen combineerden hun café met andere
werkzaamheden. In de periode 1904-1906 bleken er van de
31 vergunninghouders acht landbouwer te zijn en zeven
schoenmaker. Daarnaast waren vijf van de caféhouders arbeider, twee metselaar, twee tabaksbewerker, één voerman
en één kleermaker.12

Het ‘maandaghouden’, waarbij op maandag niet gewerkt maar de kroeg
bezocht werd, was tot 1920 zeer populair onder Oisterwijkse schoenmakers en sigarenmakers. Op deze foto staand vlnr Nardje Meeuwis (3de),
Ties van Doleweerd (5de), Toon de Laat (6de), Tinus Velthuizen (7de),
Driekske van den Boogaard (8ste) en Hein Rozen (‘Sterke Hein’, 9de), zittend vlnr Huub de Laat (1ste), Graad van Keulen (3de).

leden van het Gilde van Patroons in de Lederbedrijven lid
van de Paulusbond, maar bij de leden van het Gilde van
Lederbewerkers lag dit percentage met 28 aanzienlijk lager.
Van de leden van de katholieke tabaksbewerkersbond was
slechts 20,5% aangesloten bij de Paulusbond.10
Drankgebruik onder Oisterwijkse schoenmakers en sigarenmakers was rond 1900 nog heel normaal en paste binnen het
ambachtelijke werkpatroon. De acceptatie daarvan binnen de
gemeenschap was groot. De kroeg had tussen 1900 en 1910
nog een belangrijke economische en politieke functie voor de
Oisterwijkse arbeider. De thuiswerkende schoenmaker kon
er gegevens uitwisselen over loonhoogte en andere arbeidsvoorwaarden. Niet zelden werden werkopdrachten, zeker die
in de informele sector, in cafés verstrekt. Bovendien bleek het
café zowel voor de schoenmakers als voor de sigarenmakers
de ruimte bij uitstek om vakbondsvergaderingen te houden.
Het was de enige vrijplaats waar zonder de clerus vergaderd
kon worden. Nog meer dan een economische en politieke
functie had de kroeg een sociale functie. Bij kaarten, gokspelletjes, biljarten, muziekrepetities, zingen, dansen, het
lezen van kranten, bruiloften en uitvaarten nam de kroeg
een centrale plaats in. De katholieke vakbonden klaagden
herhaaldelijk dat de arbeiders liever de ledenvergaderingen

De natuur in
De schaarse vrije tijd werd door de Oisterwijkse arbeiders
niet alleen in de kroeg besteed. Men trok op zondag en
maandag ook de natuur in om te zwemmen of te schaatsen
op de vennen, maar vooral om eekhoorns en vogeltjes te
vangen of om te vissen. De door de geestelijkheid gekoesterde huislijkheid sprak de mannelijke arbeiders minder
aan. Thuis werden zij opnieuw aan het werk gezet om de
geit, de kippen en de groentetuin te verzorgen. Van georganiseerde vrijetijdsactiviteiten was voor 1910 nauwelijks
sprake. Kapelaan Huijbers stond alleen in zijn pogingen
om via het patronaat de straatzwerverij te vervangen door
gecontroleerde culturele ontwikkeling. Naast het opzetten
van een speeltuinvereniging (de eerste die niet verbonden
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van sterke drank na de middag en het aannemen van een
rechte houding. Slordige kleding, spuwen op de grond,
voeten op de stoel en fluiten waren verboden.
Organisaties zoals de anwb, Natuurmonumenten en de
vvv moesten ook de arbeiders een nationaal georiënteerde liefde voor de natuur bijbrengen. De Oisterwijkse
vvv trachtte de vrijetijdsactiviteiten van de arbeiders
in de bossen en vennen te reguleren. Maar dat viel niet
mee. Zo treurde het vvv-bestuur om het gegeven dat
‘vogelnestjes verstoord werden, zangvogels gevangen en dat
schendende handen banken, plantsoen en boomen vernielden’.16

Natuurmonumenten trachtte met een rookverbod de Oisterwijkse
arbeiders te beletten nog langer een sjekkie of sigaar op te steken in de
bossen.

Sigarenmakers brengen hun vrije tijd door in de bossen met een spel
genaamd ‘schavuitenvangst’, vlnr Graad Huijgers, Tinus Roestenburg,
Piet Lavrijssen, Jan Huijgers, Janus van de Wiel, in het mandje
Harrie Velthuizen.

was aan een kroeg) organiseerde hij wandelingen door
de Oisterwijkse natuur en voetbalwedstrijden. Maar niet
iedereen uit de volksklasse mocht meedoen. Jongens met
ongewassen of verwarde haren bleven buiten het patronaat.
Het voetballen achter de kerk was alleen toegankelijk voor
jongens uit de gegoede stand. In de toneelclub van Huijbers
waren enkel rollen weggelegd voor Oisterwijkers die niet te
veel dialect spraken.13
Ook de – grotendeels protestantse – burgerlijke elite van
Oisterwijk wilde de fabrieksarbeiders opvoeden tot
verantwoorde en nationaal georiënteerde burgers. Volksconcerten gegeven door de Koninklijke Sociëteits- en
Muziekvereeniging Asterius moesten arbeiders tijdens
de kermisdagen uit de kroeg houden.14 De liberale elite
maakte zich zorgen over de vermeende zedeloosheid en
tuchteloosheid. Het Oisterwijkse Departement van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zette een volksbibliotheek op, maar sprak met het nodige dedain over de
potentiële lezers. De Oisterwijkse arbeiders werden niet
zindelijk genoeg geacht om boeken te lenen.15 Om de jongeren
te weerhouden van commerciële bioscopen startte De
Kunstkring in 1917 een eigen bioscoop. Het reglement van
orde eiste reinheid in woorden en gesprekken, onthouding
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De veldwachters kregen naar hun hoofd geslingerd dat zij
niet optraden tegen overtredingen van de Vogelwet. De
schoolhoofden werden opgeroepen de jeugd beter op te
voeden. Ook in de natuur moest de arbeidersjeugd zich
volgens kapelaan Huijbers leren beheersen: ‘Die neger-idee’s
moeten er uit: de bosschen zijn niet voor strooperij, vrijage,
vuurtje stoken en plundering: maar tot verpoozing na den
arbeid en tot verlustiging hoog en volop in Gods schoonheid’.17
Bij het zwembad Staalbergven werd een houten gebouwtje
voor baders en zwemmers geplaatst, de vvv gaf toegangskaarten uit en stelde zich verantwoordelijk voor het gedrag
der zwemmers. In 1911 resulteerde dat in de oprichting
van een zwemclub, waarvan de leden vooral uit de hogere
en middenklassen afkomstig waren; de introducés waren
toeristen. De arbeiders moesten maar pootjebaden in de
gemeentelijke zwemgelegenheid in de Achterste Stroom bij
café De Lommerhoeken van Bart Heesakkers (nabij Klein
Speijck). Vrouwen en honden mochten daar niet binnen en
de mannen alleen indien ze verschenen in een onder- en bovenlijf bedekkend badkostuum. Niet zo veel arbeiders zullen
daarover de beschikking hebben gehad. In 1930 probeerde
het gemeentebestuur met de zwemclub van het Staalbergven tot overeenstemming te komen aldaar een volksbad te
beginnen. Maar samen een bad nemen met arbeiders leek
de zwemclub onvoorstelbaar. Dat kon het gemeentebestuur
toch bezwaarlijk verlangen ‘ook uit het oogpunt van hygiène,
waar het “Staalbergven” als stilstaand water is te beschouwen,
en de personen die van het “Volksbad” gebruik zullen maken, tot
andere groepen van inwoners der Gemeente zullen behooren dan
bedoelde leden’.18 Onderscheid tussen ‘heren’ en ‘arbeiders’
was niet alleen bij zwemmen vanzelfsprekend. Ook op de
kermis gaf Asterius op zondag een volksconcert voor de
arbeiders en op dinsdag een ‘matinée amusante’ voor de elite.
En in de fabriek waren rangen en standen vanzelfsprekend.
Zo beschikten alle directieleden van de Lederfabriek niet
alleen over een auto met chauffeur, maar in de fabriek ook
over een afzonderlijk toiletblok.

Op de Lederfabriek was de afstand tussen directie en arbeiders groot.
Hier de directieauto’s met chauffeurs.

in de Dorpsstraat bij de woning van schoenfabrikant Theo
Roosen. Het was een spontaan volksoproer. De aanleiding:
een twist tussen Roosen en diens vrouw Miet van de Wiel.
De schoenfabrikant behoorde tot de grote industriëlen van
het dorp (het ‘nieuwe geld’), maar zijn vrouw was de dochter
van wat vroeger een van de rijkste notabelen van het dorp
was: boer Van de Wiel van de Waterhoef. Hun huwelijk, een
samengaan van de neergaande agrarische elite en de stijgende fabrikantenelite, stond in 1930 op barsten omdat de
fabrikant relaties aanknoopte met dienstbodes en fabrieksmeisjes.19 In de regionale pers plaatste hij een advertentie
dat hij niet langer bereid was de rekeningen van zijn echtgenote Miet te voldoen. Miet liet vervolgens met een eigen
advertentie weten dat dit wel tot zijn huwelijkse plichten
behoorde. Het huwelijksconflict lag daarmee op straat.
In die warme zomerdagen van augustus 1930 vond een
volksgericht plaats met ketelmuziek (‘taofelen’ genoemd),
waarbij het huis van de schoenfabrikant belaagd werd.20
Deelnemers aan dit volksgericht waren vooral boeren én
arbeiders uit de schoen- en lederindustrie. Die laatsten
kozen partij voor de dochter van de boer, maar eigenlijk
ageerden ze vooral tegen de schoenfabrikant, die weliswaar met de vakbonden tot overeenstemming over
ontslagen en lonen was gekomen, maar die zijn handen
in de fabriek niet thuis kon houden bij de stiksters, vaak
de dochters van de arbeiders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat naast een belegering van het woonhuis van

Taofelen
Rond 1920 waren de Oisterwijkse arbeiders tot redelijk
gedisciplineerde fabriekswerkers gevormd. Ze lieten het
overleg met de bazen over aan betaalde vakbondsbestuurders en die onderhandelden niet langer over zeggenschap op de fabriek maar slechts over lonen en andere
arbeidsvoorwaarden. Maar schijn bedriegt. In augustus
1930 zou in Oisterwijk het grootste arbeidersprotest uit
het industriële tijdvak plaatsvinden. Zo’n 1000 tot 1500
arbeiders (op een bevolking van 6000!) demonstreerden
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begin van de jaren dertig een beeld
Roosen ook de ruiten van de fabriek
gaf van de arbeidersbevolking in de
sneuvelden. Bijna alle schoenmakers
regio Tilburg, concludeerde eveneens
deden aan de acties mee, behalve zij
dat het merendeel der arbeiders nog
die bang waren hun baan te verliezen.
‘in een agrarische sfeer leefde’.
Die angst was overigens reëel: een
In 1934 nam het fascistische Zwart
fabrieksmeisje dat door de firma
Front van Arnold Meijer de draad op
Roosen de Bakker onder de betogers
waar Verviers die had laten liggen.
gesignaleerd werd, kreeg prompt
Bij de Kamerverkiezingen van 1937
haar congé. Bovendien vervulden de
behaalde Zwart Front in Oisterwijk
vader en de oudste broer van Theo
maar liefst 21,4% van de stemmen.
Roosen de functie van kerkmeester
De partij had in het dorp enkele
binnen de toen machtige katholieke
honderden leden, een op drie was
kerk. Burgemeester Verwiel wist geen
schoenmaker of lederbewerker. Met
andere oplossing te bedenken dan
verzet tegen de ‘baantjesgasten’ van
het inzetten van marechaussees met
de Roomsch Katholieke Staatspartij
paarden en sabels. Een journalist
(rksp) en moderne organisatie- en
noteerde uitroepen als ‘honger’ en
propagandamiddelen wist Zwart
‘ploerten’. Het is duidelijk dat hier geFront de Oisterwijkse arbeiders
refereerd werd aan de armoede onder
voor het eerst massaal bij politiek te
de demonstranten en aan hun afkeer
betrekken.21 Trok Zwart Front vooral
van het overheidsoptreden in deze
de mannen aan, de Oisterwijkse
kwestie. De katholiek-fascist Emile
stiksters deden ook van zich spreken.
Verviers diende een klacht in over
Net na de bevrijding keerden zij zich
het gewelddadige overheidsoptreden
opnieuw, dit keer met wilde stakintegen de demonstranten. Hij werd
gen, tegen brutale werkmeesters en
daarvoor beloond bij de gemeenteeen premieloonstelsel.22 Ook op de
raadsverkiezingen van 1931, toen hij
De Tilburgsche Courant van 14 augustus 1930
Lederfabriek werd gestaakt vanwege
met zijn anti-burgemeesterspartij een
over het ‘taofelen’ in Oisterwijk, een volksgericht
tegen
een
fabrikant
in
1930.
de aanstelling van bepaalde personen.23
zetel in de wacht sleepte. Met een traEn zo zien we tot na de Tweede Wereldditioneel volksgericht uit de boerenoorlog dat Oisterwijkse arbeiders met
samenleving wisten de arbeiders het
wilde stakingen en ouderwetse volksvertrek van een patroon uit het dorp
gerichten als het ‘taofelen’ bij tijd en wijle lieten merken dat
te bewerkstelligen. Het ‘taofelen’ van 1930 symboliseerde
voor veel arbeiders verzet tegen de industriële samenze niet totaal gedisciplineerde arbeiders waren, maar iets
leving en tegelijkertijd een nostalgische hang naar het
behouden hadden van de negentiende-eeuwse vrijheidspre-industriële Oisterwijk. De socioloog Kruijt, die in het
drang van de handwerker.
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De ‘kip met de gouden eieren’
Natuur en toerisme

Het gebied van de Oisterwijkse heide
en vennen veranderde in de tweede
helft van de negentiende eeuw rap
van uiterlijk. De gronden werden massaal aangekocht door welgestelden als
beleggingsobject. Ontginning, landbouw en bosbouw (dennen als stuthout
voor de mijnen) zouden een ‘zoet winstje’ moeten opleveren. De heide maakte
plaats voor landgoederen met kaarsrechte dreven zoals De Hondsberg, De
Gemullehoeken (later: Rosephoeve) en
Kampina. Maar het ontginnen van het
heidegebied bleek een taai en moeizaam werk en ook het planten van dennen bracht niet het verwachte fortuin.

1886

					

1973

In het laatste kwart van de negentiende eeuw bezonnen
landgoedeigenaren zich: er kwam meer aandacht voor de
bezoekers van buiten, die met rijtuigen of de trein naar
de niet ontgonnen heide, vennen en bossen trokken en
deze als ‘natuurschoon’ bleken te ervaren. Dat was al
begonnen tijdens de Belgische Opstand (1830-1839) toen
in Oisterwijk minimaal zeshonderd militairen waren
ingekwartierd, die in hun vrije tijd niet veel meer te doen
hadden dan wandelingen te maken naar De Hondsberg of
Nemelaer. De Hondsberg kreeg na 1884 dankzij de te boek
gestelde wandelingen van dominee Jacobus Craandijk
landelijke bekendheid. Bovendien was het the place to be
voor zeer uiteenlopende gezelschappen zoals muziekverenigingen (Asterius), schuttersgilden, beroepsverenigingen, liederentafels en sociëteiten. Zowel leerlingen van
de Bossche Bisschoppelijke Kweekschool als protestanten
uit het hele land (Zuiderzendingsfeest) deden in de Oisterwijkse natuur inspiratie op. ’s Zondags was het landgoed
een favoriete bestemming voor de elite van Tilburg, die er
met paard en rijtuig naar toe trok. In augustus 1906 vormde De Hondsberg zelfs het decor voor een openluchtopera
uitgevoerd door de Nationale Opera van Amsterdam. En
in de zomermaanden van 1915 kwamen Oisterwijkers, gemobiliseerde militairen en zeer veel andere vreemdelingen
er genieten van de eerste openluchttoneelvoorstelling De
Verloren Zoon, een initiatief van kapelaan Anton Huijbers.
De optredens trokken meer dan 20.000 bezoekers, 60
extra treinen moesten worden ingezet. Het is dan ook geen
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Landgoed De Hondsberg was in de negentiende dé toeristische attractie
van Oisterwijk. De villa werd een uitspanning voor zondagse uitstapjes.

wonder dat villa De Hondsberg na 1870 nog voornamelijk
dienst deed als uitspanning en hotel.1

Oisterwijk heeft een der oudste vvv’s
De heide, vennen en bossen transformeerden tot een
toeristische attractie, weliswaar nog voornamelijk voor
de maatschappelijke bovenlaag, en werden niet langer
meer beschouwd als ‘woeste gronden’, die zo snel mogelijk
ontgonnen en in productie gebracht moesten worden.
Het is dan ook geen wonder dat Oisterwijk een van de
oudste vvv’s van Nederland heeft. Valkenburg was op 22
februari 1885 de eerste gemeente in Nederland met een
vvv. Maar uit een advertentie in Het Nieuws van den Dag
van 30 augustus 1886 kan opgemaakt worden dat er toen
ook al in Oisterwijk een vvv bestond, die kamers in hotels
en bij particulieren aanbood. De voormannen van de vvv
behoorden zonder uitzondering tot de notabelen van het
dorp en waren niet zelden protestant. De ‘onderkoning
van Oisterwijk’ Jan Rijpperda, rijksontvanger en gemeenteraadslid, was de drijvende kracht achter de vvv. Later
bij de heroprichting van de vvv op 22 juli 1908 speelden
George Perk, Julius Vürtheim, schoolopziener Willem van
Oppenraaij en gemeentesecretaris M.G. Canters een voor-
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aanstaande rol. Perk was wijnhandelaar en projectontwikkelaar van villapark Hoog (Heusdensebaan-Haarenseweg).
Vürtheim en Canters beijverden zich voor de aanleg van
tramlijnen. Op de eerste plaats ondernemende heren dus,
die naast hun liefde voor de natuur zeker ook economische
exploitatiemogelijkheden zagen. Daarnaast speelde de
anwb een belangrijke rol in het populariseren van Oister-

wijk als toeristenplaats. Diverse anwb-fietstochten deden
Oisterwijk aan. Het aantal dagjesmensen steeg in snel
tempo. Telden de spoorwegen in 1909 nog 51.121 aankomende en vertrekkende reizigers op het Oisterwijkse
station, in 1912 was dat reeds verdubbeld tot 102.014. De
Oisterwijkse vvv maakte op diverse stations in het land
reclame voor de bossen en vennen.

Natuurmonumenten koopt bedreigde
bossen en vennen in 1913
Maar het natuurschoon rondom De Hondsberg werd in
1912 ernstig bedreigd. Het landgoed, dat zich toen uitstrekte van de Oirschotsedijk tot over de Moergestelseweg,
was verkocht aan een Limburgse projectontwikkelaar:
de Maatschappij Waldemar. Deze firma wilde onder de
naam ‘Mooi Nederland’ het landgoed transformeren tot
villapark. De Oisterwijkse vvv ondernam pogingen het
landgoed te redden van wat werd genoemd ‘de slopers’.
De gevraagde prijs ging echter de mogelijkheden van de
vvv verre te boven. Daarom werd contact gelegd met de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Die zette
een inzamelingsactie op touw en benaderde Brabantse bestuurders. Na veel vijven en zessen zouden uiteindelijk de
gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Den Bosch en de provincie een bijdrage leveren. Tilburg en Den Bosch hadden ook
een economisch belang bij behoud van de natuur in Oisterwijk. De militaire garnizoenen en het snel uitbreidende
ambtenarenkorps in deze steden hechtten grote waarde
aan de zondagse uitstapjes naar landgoed De Hondsberg.
De gemeente Moergestel weigerde een bijdrage. De boeren
aldaar vonden dat de heren van de Oisterwijkse landgoederen de voor de landbouwers zo belangrijke snelle afvoer
van water belemmerden. Ook het Rijk wilde niet bijdragen
zodat Natuurmonumenten het merendeel van de gelden
moest krijgen van welgestelde particulieren, die uit Rotterdam, Amsterdam én Oisterwijk voorop. Op 27 februari
1913 kon Natuurmonumenten zich eigenaar noemen van
het Van Esschenven, Witven, Choorven en Kolkven. De
natuurorganisatie slaagde er verder in 1924 in grote delen
van de Kampina (eigendom van de familie Van Tienhoven)
en van het landgoed De Huisvennen aan te kopen.

Het eerste openluchtspel ‘De verloren zoon’ op De Hondsberg in de
zomer van 1915 haalde veel landelijke publiciteit.

Villa’s, uitspanningen en attracties
in de natuur
Het dagtoerisme (vooral op zondag) overheerste. Verblijfsrecreanten moesten het doen met de enkele hotels in het
dorp (De Zwaan, De Linde en Wilhelmina). Pensions waren
er nog nauwelijks, Boschoord van mej. A. Snijder aan de
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Hotel De Zwaan en hotel De Linde waren in het begin van de twintigste eeuw
dé hotels voor de welgestelde toerist.

In 1910 kwam in het bosgebied een
van de eerste pensions van Oisterwijk
gereed: Boschoord.

Gemullehoekenweg was in 1910 een uitzondering. Klein
Speijck, Groot Speijck, De Gemullehoeken en Venkraai
waren vanaf de periode van de Eerste Wereldoorlog zeer in
trek als uitspanningen in het bosgebied. Café De Blauwe
Kei kwam daar in 1932 nog bij. Hotel Bosch en Ven aan
het Klompven opende zijn deuren in 1920. Daarna zouden
ook de pensions zich als een olievlek in het bosgebied
(Heisteeg, Klompven en Gemullehoekenweg) en in de
dorpskern verspreiden. In de jaren dertig waren er een
veertigtal pensions, gemeubileerde villa’s en landhuisjes
beschikbaar. Busladingen vol dagjesmensen, met name uit
Rotterdam en Amsterdam, arriveerden bij De Gemullehoeken en Groot Speijck om er in elk geval te genieten van een
Brabantse koffietafel. Vooral Groot Speijck, vanaf 1913 geëxploiteerd door de familie Michels nadat het in 1912 een
jaartje als dependance van hotel De Linde had gefunctioneerd, ontving vele duizenden touringcargasten. De meest
bekende pensiongast van Groot Speijck was ongetwijfeld
de harpiste Rosa Spier.2
De term ‘Parel van Brabant’ zou vanaf 1925 advertenties
voor de Oisterwijkse bossen en vennen sieren. De eersten
die deze benaming gebruikten, waren de architect Johan
Visser en tuinarchitect John Bergmans, die met hun bouwmaatschappij Arendshoven plannen hadden voor villa’s
en kunstenaarsateliers aan het uitgegraven Klompven. In
1927 produceerde de vvv in samenwerking met Polygoon
een natuurfilm over Oisterwijk. Daarmee steeg de landelijke bekendheid van de ‘Parel van Brabant’.
Maar die Parel bleek niet zonder extra amusementswaarde
te kunnen. Een belangrijke toeristische trekker voor de
welgestelde hotelganger vormde het Staalbergven. Dat ven
was vanaf 1908 door de eigenaar, de Utrechtse sigarenhandelaar Gerlacus Ribbius Peletier, opengesteld voor gemengd
zwemmen en zonnebaden. De vvv en, vanaf 1911, een
zwemclub, regelden de toegang via ballotage en toeristenkaarten. De gewone Oisterwijker moest zich behelpen met
pootjebaden in het Diaconieven of de Achterste Stroom.
In de jaren twintig gingen er geruchten over bouwplannen
rond het Staalbergven. Met hulp van de gemeente Oisterwijk slaagde Natuurmonumenten er in 1931 in het Staalbergven alsmede de Wolfsputten en het Groot en Klein
Aderven aan te kopen. De Vereniging liet het gemengd
zwemmen in het ven ongemoeid. Op 5 juli 1936 kwam er
voor de toeristen een nieuwe attractie bij toen het uit de
werkverschaffing voortgekomen Natuurtheater aan de
Gemullehoekenweg geopend werd. De eerste voorstelling,
De Paradijsvloek, trok dat jaar meer dan 6300 bezoekers en
die aantallen liepen de jaren daarna op tot 9000.

De Brabantse koffietafel bij Groot Speijck was voor busladingen
toeristen een gewild uitstapje, ook voor ambtenaren die in Oisterwijks
dialect mochten zien te ontcijferen wat ze te eten zouden krijgen.

Kamperen voor de ‘gewone man’
Het kamperen in de Oisterwijkse bossen beleefde een opmars vanaf 1925. Aanvankelijk was er slechts een gemeentelijke kampeerplaats bij het Klein Aderven. Maar in de
jaren dertig vestigden zich aan de Haarense zijde van de
Scheibaan diverse ondernemers – Hendrik Klein met Morgenrood, Theo van Heck met El Contento (thans De Waterput)
en Bernardus Spängberg (thans Belvertshoeve) – die zich
richtten op de arbeiders- en de lagere middenklasse. Huize
Roezemoes aan diezelfde Scheibaan van George Perk jr., en
later van zijn zwager C.J. Wolterbeek, werd een vakantieverblijf voor jongeren uit de Randstad.
Deze overgang van elitetoerisme naar ‘sociaal toerisme’
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kon niet iedereen waarderen. Natuurmonumenten had
geen hoge pet op van het beschavingsniveau van de kampeerder en de onaanzienlijke bebouwingen, die door met
name Hendrik Klein aan de Scheibaan werden neergezet,
wekten verontrusting op. Ook burgemeester Verwiel vond
dat het ‘communistische’ Morgenrood en de ‘antireligieuze’
Klein niet pasten in de Brabantse natuur. Hij mobiliseerde
Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Voorzitter
Van Tienhoven van Natuurmonumenten schroomde niet
de bezoekers van Morgenrood ‘communisten van een minder
soort’ te noemen. Brabants Landschap betitelde het kamp
als een ‘schandvlek in het Brabantsch landschap’. Het kwam
zelfs op 1 januari 1938 tot een annexatie door de gemeente
Oisterwijk van de Haarense gronden aan de Scheibaan,
zodat de Oisterwijkse veldwachters kampeerders in korte
broek of gemengd lopend in het bosgebied, op de bon
konden slingeren. Hendrik Klein verliet gedesillusioneerd
Oisterwijk, Morgenrood bleef bestaan, maar wel onder
leiding van een landelijk gerespecteerde sociaaldemocratische organisatie, die gemakkelijker dan Klein zich voegde
naar de Brabantse katholieke waarden en normen.
De Oisterwijkse arbeiders, die gewend waren dat de heide,
bossen en vennen er vooral waren om met stropen vlees
en vis op de plank te krijgen, konden weinig waardering
opbrengen voor de heren van Natuurmonumenten die de
jacht en het vissen aan rijke lieden verpachtten en het bos
volhingen met bordjes ‘verboden te roken’. Andersom gold
dat overigens ook. Natuurmonumenten beschouwde de
arbeiders als volk dat het houtgewas vernielde, vogeltjes
ving en zich onttrok aan het rookverbod. De Oisterwijkse
hengelsportvereniging, een echte arbeidersclub, werd verbannen naar het Groot Aderven.

op het Staalbergven het gemengd zonnebaden verboden en
het gemengd zwemmen in uren steeds verder ingeperkt.
Burgemeester Verwiel gaf toe aan de wensen van de katholieke kerk, maar wist door handig manoeuvreren wel de
voor de gemeente belangrijke toeristenindustrie overeind
te houden. Met uitgekookte compromissen hield hij de
geestelijkheid maar ook de fabrikanten en Natuurmonumenten te vriend en bleef het voor toeristen en Oisterwijkse notabelen, zij het beperkt, mogelijk om gemengd
te zwemmen in het Staalbergven. Duidelijk was wel dat
de geestelijkheid helemaal niks moest hebben van al die
toeristen. Het weekblad Kerkklokje riep al jaren op mee te
helpen de Oisterwijkse bossen ‘te zuiveren van ’t rapaille,
dat, van elders komend, hier zijn hartstochten den vrijen teugel
viert (...) Wie naar Oisterwijk komt, moge weten en ondervinden, dat hij komt naar ’n roomsche plaats, waar roomsche menschen wonen’. De aantasting van de katholieke normen zou
door de slechte invloed van vreemdelingen ver gevorderd
zijn: ‘Wie kijk heeft op de groei en maatschappelijke uitbreiding
van Oisterwijk, wie oog heeft voor de omzetting als ’t ware van
een dorpse in een stadsche bevolking, den toevloed gadeslaat
van vreemden die tijdelijk of blijvend hier in dit nieuwe centrum
van industrie en toerisme, hun woonplaats kiezen en hun
invloed doen gelden van elders meegebrachte moderne ideeën en
de toepassing hiervan op leefwijze, conversatie, kleeding, enz.,
hij zal ’t niet anders dan verstandig en prijzenswaard vinden,
dat er menschen gevonden worden, die vooruitzien (...) en de
handen ineenslaan en afspreken samen te werken hiertegen in
ons dorp een krachtig bolwerk te vormen, niet van zoetigvrome,
kerkafloopende menschjes, maar van degelijke, door woorden
en door daad de Christelijke belijdenis van Roomschheid fier
verkondigende mannen en vrouwen! ’.3

Toerisme en katholieke zedelijkheidsopvattingen

Een eigen vvv-gebouwtje
George Perk droeg er zorg voor dat de vvv een informatiebureau kon starten in zijn kantoor. Na zijn dood was
het bureau gevestigd in de woning van zijn zoon Willy
(George Perklaan C18). Maar het college van b&w onder
aanvoering van burgemeester Verwiel zag de noodzaak in
om de vvv midden in het dorpscentrum een prominente
plaats te geven. In 1937 deed die mogelijkheid zich voor
toen banketbakker M. Hoppenbrouwers aangaf een dubbel
winkelhuis te willen bouwen. Hij had daarvoor gemeentegrond ten oosten van zijn perceel op De Lind nodig, waar
nog twee bouwvallige panden stonden, waarvan de raad al
besloten had deze te laten afbreken.
In een van die panden had Adriaan Denissen gewoond,
bijgenaamd ‘de man in het koperen harnas’.

Burgemeester Verwiel protesteerde bij de voorzitter van
Natuurmonumenten, Pieter van Tienhoven, tegen het
feit dat op zondag (van 16.00 uur tot 20.00 uur) bij Groot
Speijck in de openlucht gedanst mocht worden. Natuurmonumenten gaf echter geen krimp. Volgens Van Tienhoven geschiedde het dansen op een behoorlijke manier
en bovendien leidde het ertoe dat jongeren hun ‘baldadige
handen van de boomen afhouden’.
De grootste aversie van katholieke zijde betrof het gemengd zwemmen. De geestelijkheid gruwde ervan dat dit
in Oisterwijk geoorloofd was, terwijl het elders in Brabant
aan banden was gelegd. In 1934 startte een succesvolle katholieke lobby tegen het gemengd zwemmen. Al snel werd
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De man in het koperen harnas
Adriaan Denissen (1817-1874) leed aan vervolgingswaanzin
en verkeerde in de veronderstelling dat men het op zijn leven
gemunt had, vanwege zijn geld. De voorzorgen die hij nam kunnen
buitengewoon genoemd worden, zijn gehele huis was van binnen
met ijzer beslagen, er waren dubbele ijzeren deuren, over de
zolder had hij een gewelf laten maken met aarde en ijzer opgevuld en daarover weer een platte vloer. Achter zijn huis was
een ringmuur gebouwd van vier stenen dik en tevens voorzien
van schietgaten. Boven de deuren en ramen hingen ijzeren
platen zodat bij een aanval de kogels daarop zouden afketsen.
Tot datzelfde doel bezat hij ook een zevenkantige ijzeren kooi.
Zijn wapenuitrusting bestond uit harnas, helm, schootsvel,
achterlap en laarzen, alles van koper. Hij sliep zelfs onder een
koperen dekkleed. De enige luxe die Denissen zich permitteerde
was het drinken van rode wijn. Na zijn overlijden vond men
een brandkast met zakken vol specie met daarin verstopt
duizenden guldens.

Dat bouwvallige maar wel markante pand zou in 1938
door aannemer Johannes Petrus Vugs uit de Hoogstraat
gesloopt worden. Tevens bouwde hij naar tekening van
gemeentearchitect Bernard Vriens het vvv-kantoortje, dat
alles voor de som van fl. 489. Het is bijzonder dat ondanks
de economische crisis het gemeentebestuur een dergelijk
besluit nam. Aanvankelijk wilde de raad de aanwezigheid
van de vvv beperken tot een vitrine in het pand, maar uiteindelijk vonden meerdere raadsleden het jammer dat het
vvv-pand bij gebrek aan gemeentegeld niet nog groter gebouwd had kunnen worden. 4 Het vvv-kantoor was in 1963

Architect Bernard Vriens tekende in opdracht van de gemeente in 1938
het ontwerp voor het vvv-kantoortje op De Lind, met het lakzegel van
de gemeente als bewijs van het betaalde zegelrecht door aannemer Jo
Vugs.
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lende leiding kwam er bij Bruna een boekje over Oisterwijk uit, met een oplage (10.000) die niet veel onderdeed
voor die van het boekje over Valkenburg (15.000). Meijer
schreef voor de vvv een toeristisch beleidsplan en voorzag
een toekomstig probleem: ‘Te vrezen is, dat de Nederlanders
de weg naar het buitenland zullen leren en niet meer terug te
halen zijn’.7 De Nederlander kreeg meer vakantie, meer loon
en een auto en trok inderdaad spoedig de grens over. En
het aantal buitenlanders dat naar Oisterwijk kwam was
niet meer dan twee procent van het totaal aantal toeristische bezoekers. Bovendien vonden met name Duitse
toeristen de watersportvoorzieningen in Oisterwijk en het
aantal tot ’s nachts geopende biertenten onder de maat.
Met het overlijden van gemeentesecretaris Kees de Valk in
1959 verloor de vvv een ijverig secretaris, die in gemeentelijke kantooruren bergen werk voor de vvv verzet had. De
gemeentelijke subsidie die de vvv in de jaren zestig kreeg,
was daarom voor de vvv slechts een beperkte compensatie.
Veel Oisterwijkers startten na de oorlog een pension om
wat bij te verdienen. Het aantal slaapplaatsen in pensions
en het totaal aantal pensions steeg tot 1960/1961 flink,
zeker in vergelijking met de hotelaccommodatie:

hoognodig aan verbouwing toe. Het water lekte op diverse
plaatsen naar binnen en voor de informatrice en bezoekers
was geen toilet aanwezig. Bouwbedrijf Hein Verhoeven
nam de klus op zich. De kosten van de verbouwing waren
met fl. 12.248 een veelvoud van de stichtingskosten! 5
In de oorlogsjaren had het pensionwezen zich verder uitgebreid, maar na de bevrijding kregen de meeste toeristische
accommodaties tijdelijk een andere functie. Hotel Bosch
en Ven was eerst in gebruik voor de Nederlandse regering
in bevrijd gebied en later als militair herstellingsoord. De
hotels in het centrum waren door de ontploffing van de
munitietrein buiten gebruik en in het bosgebied dienden
Boschoord, Boschrand en De Blauwe Kei als opvang voor
militairen en burgers. Ook de meeste pensions werden
bezet door oorlogsgetroffenen (evacués en gerepatrieerden). In 1940 waren er 500 bedden in de pensions en hotels
beschikbaar, in 1947 was dat nog slechts 200.6 Het plan
van de vvv om met Amerikaanse Marshallhulp een groot
nieuw hotel te bouwen mislukte jammerlijk.

Massatoerisme
Na de Tweede Wereldoorlog bleef aanvankelijk de discrepantie tussen katholieke normen en toeristische praktijk bestaan. Het kamperen werd steeds populairder. De
gemeente Oisterwijk verleende toestemming voor kampeerterreinen, maar het kamperen diende wel gescheiden
te gebeuren. En dus konden jongens en mannen in 1950
terecht op de weilanden van boer Martinus van de Wouw
(Kievitsblek), vrouwen en meisjes bij boer Willem van
Biljouw (Wolfsputten) en gezinnen bij Drik de Kort (van
Klein Speijck). Kampeerders en pensiongasten – en dan
met name de vrouwen onder hen – werden door de politie
streng in de gaten gehouden op onwelvoeglijke kleding.
Met medewerking van Natuurmonumenten kreeg de
gemeente een lap grond beschikbaar waarop vanaf 20
juni 1953 de gemeentelijke camping De Reebok van start
ging. Niet toevallig werd een Rotterdammer beheerder,
want maar liefst 18% van de kampeerders kwam uit de
Maasstad (en 9% uit Amsterdam). Vanaf 1955 zouden ook
Scandinaviërs, Duitsers en Belgen Oisterwijk aandoen. In
1959 telde De Reebok 35.000 overnachtingen, in 1973 zouden dat er 177.995 zijn. In de jaren vijftig en zestig breidden
Arnold Meijer (hotel en bungalowpark De Rosep) en Kiske
Rijnen (bungalow en caravanterrein) het moderne ‘kamperen’ uit naar de Oirschotsebaan.
De wat ingedutte vvv kreeg in het begin van de jaren zestig met de komst van Arnold Meijer (oud-leider van Zwart
Front) in het bestuur een nieuwe impuls. Onder zijn bezie-
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Aantal slaapplaatsen in Oisterwijk8

1948 1954 1961

hotels
pensions

242
224

153
396

186
402

Aantal hotels en pensions in Oisterwijk9
1940 1949 1952 1956 1960 1966 1970 1973

hotels
pensions

12		
30

8
26

8
35

10
33

9
37

15
24

13
25

Vervolgens zette in de jaren zestig een daling in van de
pensioncapaciteit. Dat had enerzijds te maken met de
loonexplosies waardoor de mensen de bijverdienste van
het pension minder nodig hadden. Anderzijds zat je in een
pension op elkaar gepakt, dit gold zowel voor de gezinsleden als voor de pensiongasten. De individualisering en
toegenomen mobiliteit in de jaren zestig maakten andere
vormen van verblijf wenselijker en gemakkelijker. De
toeristen in Oisterwijk behoorden in meerderheid (55%)
in de jaren zestig tot de arbeidende klasse of tot de lagere
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12
14

kamp tot stand. De Vennenwandeltochten georganiseerd
door de rijkspolitie trokken vanaf het midden van de jaren
vijftig jaarlijks duizenden wandelaars naar Oisterwijk. Aan
de Vennelaan verschenen midgetgolfbanen (1954) en een
miniatuurtreintje van de pevio reed in de zomermaanden
van het station naar de toeristische attracties in de bossen.
Het poppentheater van Cia van Boort (De Schelleboom) en
de pottenbakkerij van Henk Potters mochten in de jaren
zestig jaarlijks elk ongeveer 2500 bezoekers verwelkomen.
De massatoerist deed Oisterwijk aan. In dagbladen zoals
Het Vrije Volk (Rotterdam) verschenen wekelijks advertenties voor de ‘Parel van Brabant’. Maar in vergelijking met de
Efteling (Kaatsheuvel), Beekse Bergen (Tilburg, Hilvarenbeek) en de Tilburgse Dierentuin, bleef Oisterwijk achter
met grote attracties. Ook de dependance van die Dierentuin,
het Vogelpark bij het Natuurtheater, werd geen succes. De
Oisterwijkse bossen waren in de jaren zestig wel geliefd bij
bermtoeristen, die met hun nieuw verworven auto en klapstoeltjes picknickten aan de randen van het bos. Maar voor
de toeristische industrie waren deze bermtoeristen niet
interessant, integendeel: zij namen eigen consumpties mee
en lieten het afval in het bos slingeren.
De gemeente Oisterwijk stelde in 1963 een Nota inzake rekreatie en toerisme op, die helemaal op de komst van de massa-

employees. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in die tijd
het kamperen de favoriete logiesvorm was:
Logiesvorm in Oisterwijk in percentages10

1962

hotels
pensions
kampeerbedrijf
bungalow
vakantieoord

15
4
60
6
15

1966 1968

14
2
67
4
13

12
3
61
9
15

Tot in het begin van de jaren zeventig zou het aantal overnachtingen in Oisterwijk nog spectaculair stijgen: 41.598
(1955), 125.588 (1962), 278.910 (1968), 348.640 (1971). Van het
aantal dagrecreanten konden slechts schattingen gemaakt
worden: 150.000 (1949), 500.000 (1961), 1.600.000 (1971).11
Het Staalbergven zou zich na de oorlog ontwikkelen tot dé
attractie voor massatoerisme. Dat had overigens nog de
nodige voeten in de aarde want in 1948 kwam de Oisterwijkse gemeenteraad met een totaalverbod op gemengd
zwemmen. Overigens stond dat na twee jaar al weer ter
discussie, door toedoen van burgemeester Verwiel, die de
raad wees op het belang van de toeristensector. Een strikt
verbod was er bovendien nooit geweest, gehuwde vrouwen
met kinderen werd altijd oogluikend toegestaan het mannenbad te bezoeken. In 1954 was gemengd zwemmen voor
gezinnen al weer mogelijk, maar de houten schuttingen tussen mannen- en vrouwenbad zouden pas in de jaren zestig
geslecht worden. Eind jaren vijftig trok het Staalbergven
meer dan 100.000 bezoekers per jaar en op warme zondagen kwamen er duizenden. In 1969 werden verwarmde
chloorbaden in betonnen bassins naast het ven geopend.
Het bezoekersaantal in 1973 bedroeg 271.983.12
Naast Staalbergven en Natuurtheater kwamen er ook andere toeristentrekkers. Zo opende in 1955 miniatuurstadje
Rommeldam zijn poorten in de voormalige theetuin van
uitspanning De Gemullehoeken. De initiatiefnemers waren
architect Johan Visser, hotelhouder Theo Sluiter, industrieel
Broos Dröge en stripauteur en tekenaar Marten Toonder, die
de twee hoofdpersonen uit Rommeldam (Olivier Bommel en
Tom Poes) tot leven had gebracht. Ondanks alle publiciteit
werd de onderneming geen succes. De aanvankelijk hoopvolle bezoekersaantallen liepen ras terug (1955: 80.000,
1958: 35.000) en in 1959 ging Rommeldam failliet.13 Begin
jaren vijftig kwam aan de Gemullehoekenweg een herten-

Het miniatuurstadje
Rommeldam
opende in
1955 de
poorten aan
de Gemullehoekenweg,
maar zou vier
jaar later al
weer failliet
gaan.
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In de jaren zestig kwamen toeristische attracties sterk op, zoals de midgetgolfbaan van Van Morkhoven aan de Vennelaan.

Het miniatuurtreintje van de pevio reed in de zomermaanden van het
station naar de toeristische pleisterplaatsen in het bosgebied.

toerist geënt was. In het uitbreidingsplan van de gemeente
was al ruim rekening gehouden met de vestiging van
hotels, vakantieoorden en bungalowbedrijven. De toeristen zouden voortaan met eigen auto’s komen en daarom
meende het gemeentebestuur dat de aanleg van een weg
Tilburg-Boxtel over Oisterwijk (tob-weg) wenselijk was.
Mede door verzet vanuit de burgerij zou deze weg er overigens nooit komen. Wel werd de Burg. Verwielstraat in
zuidelijke richting doorgetrokken zodat het bosgebied van
Klein en Groot Speijck gemakkelijker per auto te bereiken
was. Het zand dat gedeeltelijk nog de Scheibaan en de
Franse Baan overheerste werd van een verharding voorzien. Parkeervoorzieningen aan de Vennelaan moesten
de massatoerist met zijn auto tot aan het Staalbergven
brengen. Ook de Van Tienhovenlaan werd verhard vooral
ten behoeve van speeltuin en café ’t Stokske.14 En ten slotte werd ook de vvv gesubsidieerd door de gemeente. De in
1965 tot nieuwe burgemeester van Oisterwijk benoemde
Bart Funk liet weten dat Oisterwijk het niet zou redden
met alleen de rust van de bossen en vennen. Oisterwijk
mocht van hem best een casino krijgen, een pretpark vond
hij een stap te ver.15

Maar in de gemeenteraad waren niet alle leden even enthousiast. De mening heerste dat de meerderheid van de
Oisterwijkers (de schoenmakers) moest betalen voor de
winsten van nog geen tiende deel van de bevolking (de toeristensector). Arbeidersraadslid J.M. Groenland verwoordde dat het duidelijkst, volgens hem had niet het toerisme
Oisterwijk welvaart gebracht, maar de schoenmakers met
hun overwerken en thuiswerken. Het toerisme had naar
zijn mening geen geld in het laatje gebracht, ‘zeker niet
voor de arbeiders’. Ook raadslid Jan van Vught memoreerde
dat driekwart van de Oisterwijkers nog altijd uit gewone
arbeiders bestond. Om die zo weinig mogelijk te belasten
zou de vvv zelf meer moeten bijdragen. De toon was gezet:
infrastructurele voorzieningen oké, maar geen grote gemeentelijke subsidies naar de vvv.16
Een casino zou er nooit komen. Onder burgemeester Yvo
Kortmann en een nieuwe generatie raadsleden zou de nadruk vanaf 1990 weer komen te liggen op de core-business
van toeristisch Oisterwijk: de heide, bossen en vennen.
De ‘kip met de gouden eieren’ moest gekoesterd worden. De
leuze ‘Parel van Brabant’ werd op 26 februari 2007 omgedoopt tot ‘Parel in ’t groen’.
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Raadhuis op stelten
Moderne bestuurders in een traditionele samenleving

Bij het ontstaan van het Koninkrijk
der Nederlanden (1815) bleef de in de
Franse tijd ingevoerde bestuursorganisatie grotendeels ongewijzigd. De
koning benoemde de burgemeester
en gemeentesecretaris, de gouverneur
van de provincie de assessoren (wethouders) en Gedeputeerde Staten de
raadsleden. Pas met de Gemeentewet
(1851) kwam er een beperkt kiesrecht
voor de gemeenteraad. De eerste burgemeesters Folkert Rijpperda (18141824) en Piet Wierdsma (1824-1832)
waren afkomstig uit notabele families
en bekleedden bestuurlijke functies
binnen de Hervormde Gemeente.

1900

			

1989

Croonen te laten kiezen, ondanks het feit dat die slechts over
één akte beschikte. Na klachten van protestantse notabelen
liet de provincie een onderzoek instellen door J.J. Suijs,
oud-gedeputeerde van Noord-Brabant én Oisterwijker. Suijs
produceerde een brochure over de Oisterwijkse schoolkwestie, die vernietigend was voor pastoor Van Beugen.
Uitgerekend Suijs werd door het liberale kabinet in 1878
benoemd tot nieuwe burgemeester van Oisterwijk. Daarmee
stond het Oisterwijkse raadhuis op stelten. Binnen de katholieke gemeenschap gold Suijs namelijk als ‘papo-Thorbeckiaan’,
een katholiek modern bestuurder die goede banden had
met de protestantse, liberale en intellectuele elite van het
dorp. De geestelijkheid en de katholieke middenstanders en
boeren beschouwden Suijs en zijn politieke vrienden echter
als een elitaire club die neerkeek op hen. Suijs verschafte
daartoe ook zelf aanleiding door in zijn brochures de meerderheid van de raad af te schilderen als deelnemers aan een
boerenklucht. Hij wees voortdurend op hun spelfouten en
laakte het lage peil van hun ontwikkeling. Zijn laatdunkende
opmerkingen konden door de nauwelijks geschoolde raadsleden niet gepareerd worden. Waar een katholieke politieke
partij nog ontbrak, was het de kerk die de roomse raadsleden verenigde. Zij waanden zich totaal afhankelijk van de
pastoor. En die moest niks hebben van Suijs, zeker niet toen
deze een bezwaar van de pastoor tegen de lokale belastingaanslag probeerde neer te sabelen. Toen in 1879 het liberale
kabinet vervangen werd door een conservatieve regering
waren de dagen van burgemeester Suijs snel geteld. Op 27
oktober 1879 nam hij moegestreden ‘op eigen verzoek’ ontslag.
Ondertussen hadden de pastoor en de meerderheid van de
katholieke raadsleden een verbond gesloten dat een opmaat
zou vormen naar de verzuiling in de lokale politiek.

Het hele overheidsapparaat in Brabant was in die jaren
grotendeels in handen van protestanten. Pas met Hendrik
Vogels (1832-1878) kwam er een ander soort burgemeester.
Vogels was katholiek en afkomstig uit een werkmansgezin
uit Stratum. Hij wist op te klimmen tot schatter bij het kadaster. Toen hij in 1821 met de weduwe van een Oisterwijkse
bakker trouwde, kreeg hij in het dorp aanzien als bakker,
slijter en herbergier. Hoewel al burgemeester kwam hij in
1851 ook in de eerste gekozen gemeenteraad van Oisterwijk.
Alleen mannen die een bepaald bedrag aan belastingen
betaalden (census) konden het kiesrecht uitoefenen. Dat selecte groepje Oisterwijkers (vooral middenstanders en boeren) koos katholieke vertegenwoordigers uit eigen gelederen
in de gemeenteraad: Adriaan van Beckhoven (wagenmaker),
Martinus Canters (leerlooier), Gerardus van Haaren (broodbakker), Hendrikus Josephus Kluijtmans (broodbakker),
Adriaan Koolen (landbouwer), Hendrik Verhoeven (landbouwer) en dus Hendrik Vogels.

Schoolstrijd opmaat naar Oisterwijkse
verzuiling
Veel impact had de gemeenteraad in de negentiende eeuw
niet. De overheidsbemoeienis was voornamelijk beperkt
tot de handhaving van de openbare orde (nachtwakersstaat). Maar één zaak zou de gemoederen tijdens het lange
burgemeesterschap van Vogels in beroering brengen: de
schoolkwestie. Als gevolg van besluiten van diverse liberale
kabinetten moest de lokale overheid het openbaar onderwijs dienen. Meestal stond dit onderwijs onder leiding van
een protestantse onderwijzer. Zo ook in Oisterwijk, maar
toen die in 1876 met pensioen ging, zag met name pastoor
Hermanus van Beugen kansen om de katholieke hulponderwijzer Hendrik Croonen door de raad benoemd te krijgen.
De pastoor ontmoedigde andere sollicitanten. Zo voegde hij
sollicitant M.v.A. toe: ‘Ik beloof u, v.A. het varken is door den
buik gestoken, ge zult geen kans hebben; gisteren heb ik ook nog
een jongmensch afgeraden te solliciteeren’.1 Ook de kapelaan
drong – overigens zonder succes - bij burgemeester Vogels
tot vijfmaal toe aan op een keuze voor Croonen. De hoogst
opgeleide raadsleden (de arts J. Bolsius en de rijksontvanger
J. Rijpperda) kozen met Vogels voor een kandidaat met vijf
akten (waaronder drie vreemde talen). Protestantse notabelen roerden zich, George Perk en Abraham de Balbian Verster wezen erop dat het industrialiserende Oisterwijk toch
echt een onderwijzer nodig had die meerdere vreemde talen
sprak. Maar de pastoor slaagde erin wethouder J. van Loon
(touwslager) en de raadsleden C.F. Canters (leerlooier), H.
Verhoeven (landbouwer) en W.L. Kluijtmans (bakker) voor
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Een nieuw raadhuis
Maar allereerst zou een nieuw raadhuis in de steigers
gezet worden. In 1887, bij zijn installatie als burgemeester, had de vrijgezelle Drikske van Beckhoven nog laten
weten dat men van hem ‘geen ingrijpende veranderingen’
moest verwachten, doch hij voegde er aan toe ‘dan alleen
die, welke nodig zijn voor het welzijn van Oisterwijk’.2 En daar
behoorde voor hem ook de bouw van een nieuw raadhuis
toe omdat het oude raadhuis (de voormalige kapel op
De Lind) niet meer hersteld kon worden. Op 2 juni 1898
besloot de gemeenteraad tot de bouw. Als architect werd
L.W. Schoonenburg aangesteld, die in die jaren ook de
fraterschool en sigarenfabriek De Huifkar zou ontwerpen.
Op 19 april 1900 vond de eerste raadsvergadering in het
nieuwe raadhuis plaats, het oude werd als een sta-in-de-
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Burgemeester Van Beckhoven liet op de schoorsteenmantel van het
nieuwe raadhuis de spreuk ‘Ne Jupiter quidem omnibus’ (‘Zelfs Jupiter
kan het niet ieder naar de zin maken’) aanbrengen. De spreuk verdween toen het raadhuis in de jaren zestig van de vorige eeuw werd
verbouwd.

Verzuiling, sdap en rk Kiesvereeniging

In 1899 stonden het oude en nieuwe raadhuis heel even gebroederlijk
bij elkaar, maar omdat het oude het nieuwe in de weg stond, moest het
wijken.

Met de komst van de burgemeesters A.M. Canters (18791881) en Hendrik van Beckhoven (1887-1910) stonden
autochtone leerlooiers aan het hoofd van het Oisterwijkse
bestuur. In de periode 1900-1940 waren maar liefst zeven
van de twaalf wethouders afkomstig uit families van lederen schoenfabrikanten: C. Kuypers, J. van Iersel, A. Koolen,
A. Roosen, Chr. van der Aa, J. Paijmans en C. van de Wiel.
Anderzijds zorgde de industrialisering ook voor de komst
van spoorwegpersoneel en sigarenmakers naar Oisterwijk.
En daarmee kreeg de katholieke geestelijkheid een nieuwe
politieke tegenstander: de socialisten. De onderlinge
woordenstrijd tussen de socialist en sigarenmaker Frits
van Dartel en kapelaan Anton Huijbers bereikte in 1904
een dieptepunt. Van Dartel hekelde in felle bewoordingen
de bemoeiingen van de geestelijkheid toen hij terugblikte op

weg afgebroken. Burgemeester en secretarie huisden op de
bel-etage, de benedenverdieping bleef net als in het oude
raadhuis gereserveerd als kantoor en arrestantenlokaal
van de politie. In de raadzaal had Van Beckhoven op de
schoorsteenmantel een spreuk in ‘onslijtbaar schrift’ laten
aanbrengen ‘Ne Jupiter quidem omnibus’ (‘Zelfs Jupiter kan
het niet ieder naar de zin maken’). Dit moois had hij niet zelf
bedacht, maar gewoon ‘gejat’ van het Haagse stadhuis. Bij
een verbouwing van de raadzaal in 1967 door architect J.C.
van Buijtenen zou overigens deze wijsheid uit de vergaderzaal verdwijnen.
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een colportagetocht met een socialistisch blad in Oisterwijk:
‘Het spreekt vanzelf dat dit niet naar den zin was van het gespuis
dat zich vet mest ten koste van het werkende volk: de zwarte
priesterbende, die liever ziet dat de arbeider zich verdierlijkt dan
dat hij zich ontwikkelt. Het gevolg van een en ander is dan ook
geweest dat hier het volgende pamflet werd rondgestrooid:
serenade aan de socialisten-colporteurs
Komt, mannen op, komt mannen op! (bis)
Komt mannen allen op te wapen!
Den Socialist, den Socialist, (bis)
Wij willen hem niet langer dulden in Oisterwijk!
Wij gaan den Socialist bestrijden,
Dien boozen geest van onzen tijd,
Wij dulden hem niet langer in ons midden:
Hij moet er uit, er uit, uit Oisterwijk’.3
En dit weinig vleiende lied zal ongetwijfeld door Huijbers
op de pastorie in elkaar gezet zijn. Het bleef niet bij een
woordenstrijd. Van Dartel zou monddood gemaakt worden
nadat de geestelijkheid bij zijn patroon diens ontslag bewerkstelligde. Ondanks de repressie van de geestelijkheid
ontstond in 1917 een afdeling van de Sociaaldemocratische
Arbeiderspartij (sdap), onder leiding van sigarenmaker
Janus Boons. Minder dan een maand later volgde al het
katholieke antwoord: de rk Kiesvereeniging Oisterwijk.
De verzuiling deed zijn intrede in de Oisterwijkse politiek. De katholieke vakbondsman en sigarenmaker Jan
van Rijzewijk riep de Oisterwijkse arbeiders op om alles te
doen om ‘den socialist en den liberaal uit den raad te weren’. 4
Dat lukte aanvankelijk: op 9 juli 1917 werd de katholieke
vakbondsman en schoenmaker Henri Douw gekozen in
plaats van de socialist Boons. In september 1917 volgde een
tweede ronde waarin de katholieke sigarenmaker Gerardus
Horvers de liberaal Gradus Oirbans versloeg. Zo werden wel
voor het eerst twee katholieke arbeiders in de Oisterwijkse
gemeenteraad gekozen. Horvers zou in de jaren twintig ook
de eerste arbeider worden die wethouder werd. Maar bij de
raadsverkiezingen van 21 mei 1919, waarbij voor het eerst
sprake was van algemeen (mannen)kiesrecht, slaagde Janus
Boons er wel in om als eerste socialist in de Oisterwijkse
gemeenteraad te worden gekozen.
De activiteiten van de socialisten waren pastoor Van der
Meijden een doorn in het oog. Hij vroeg de bisschop toestemming socialisten uit de kerk te weren.5 Het eerste
slachtoffer werd Toon de Laat. Hoewel hij al enige tijd geen
bestuursfunctie binnen de SDAP meer vervulde, dreigde zijn
kerkelijk huwelijk in 1918 te stranden op een verbod.
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In mei 1919, na de invoering van het algemeen mannenkiesrecht, werd
sigarenmaker Janus Boons (1885-1969) als eerste socialist gekozen in de
Oisterwijkse gemeenteraad. Hij ondervond bij zijn werk op de fabriek en
in de raad veel tegenwerking van de geestelijkheid. In 1920 verliet Boons
de raad vanwege een verhuizing naar Amsterdam. Op de foto naast Boons
zijn vrouw Jana van de Mierde (1890-1971) en hun dochter Doortje.

Om de opmars van de socialisten te stuiten was in 1918 ook in Oisterwijk een Burgerwacht opgericht, compleet met vaandel waarin de
trouw aan de koningin verwerkt is.
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Katholieke hegemonie in de openbare ruimte
De gemeenteraad was in de jaren twintig weer voor honderd
procent katholiek en dat wilde raadslid Martinus Kluijtmans,
afkomstig uit een familie van kerkregenten, ook symbolisch laten
vastleggen. Hij schonk de gemeente in 1923 een kruisbeeld voor de
Oisterwijkse raadzaal. Verdere plannen tot het katholiek maken
van de openbare ruimte (zoals het ambtsgebed bij raadsvergaderingen, de raadhuisklok laten luiden voor Maria en het Kerkplein
vernoemen naar kapelaan en socialistenvreter Anton Huijbers)
werden door de nieuwe en moderne burgemeester Verwiel tegengehouden. Maar in 1939 slaagde de conservatief katholieke
beweging Brabantia Nostra erin om ook in een groot aantal
Midden-Brabantse gemeenten het ambtsgebed ingevoerd te krijgen.
Udenhout ging als eerste overstag. Haaren, Berkel-Enschot en
Moergestel volgden en dus kon ook Oisterwijk niet achter blijven.
Direct na de Tweede Wereldoorlog werden in het door de beschieting
van de munitietrein beschadigde raadhuis glas-in-lood-schilderingen
aangebracht, waarin o.a. de Oisterwijkse martelaar Joannes
Lenartsz. een plaats kreeg. En ten slotte kreeg in 1993 een groep
Maria-vereerders een raadsmeerderheid zover dat er een replica
van het Mariabeeld uit de Petruskerk aan het raadhuis mocht
komen te hangen. Volgens een legende zou het beeld oorspronkelijk
afkomstig zijn van de middeleeuwse Mariakapel (later raadhuis) op De Lind. Zonder enig onderzoek nam de raad een besluit
ten gunste van deze replica. Pas jaren later (na de brand in de
Petruskerk) onderzocht het Museum voor Religieuze Kunsten uit
Uden het originele beeld en stelde vast dat het zeer onwaarschijnlijk was dat het beeld afkomstig was uit de oude Maria-kapel.9

De vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch liet evenwel
aan pastoor Van der Meijden weten dat zo’n verbod vanwege
de zwangerschap van De Laats aanstaande ook het welzijn van
het ‘prolis nasciturae’ (het te baren kind) zou aantasten. Daarom
mocht het kerkelijk huwelijk uiteindelijk toch doorgang vinden
maar aan De Laat zou wel de communie geweigerd worden
indien hij lid bleef van de socialistische beweging.6
In de nadagen van de Eerste Wereldoorlog werd het in het
neutraal gebleven Nederland plotseling onrustig. Na revoluties in Rusland en Duitsland ontstond in november 1918 bij
de Nederlandse arbeiders grote onvrede, met name over de
voedseldistributie. Ook in Oisterwijk waren de levensmiddelen schaars en op de bon. Toen SDAP-leider P.J. Troelstra in
die novembermaand plotsklaps revolutionaire taal uitsloeg,
zag rechts Nederland de kans schoon. Zowel de protestanten
als de katholieken kwamen in actie, in het gehele land werden burgerwachten en afdelingen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm opgericht ter verdediging van God, Koningin
en Vaderland. In het Kerkklokje verscheen een oproep van
‘Het Comité van Recht en Orde’. Daarin hadden raadsleden,
industriëlen en katholieke vakbondsbestuurders zitting
genomen. Daarnaast was er een Burgerwacht opgericht
bestaande uit 75 oud-militairen onder leiding van majoor
Van Kinschot.7 Het initiatief voor die Burgerwacht kwam
van de pastorie. En zo raakten de Oisterwijkse socialisten in
de verdrukking. Tot overmaat van ramp kreeg sigarenmaker
Boons in 1920 zijn ontslag, kort nadat hij in de gemeenteraad
gewezen had op illegale lozingen van schoenfabriek Roosen,
waarvan de directeur tevens wethouder was.8 In oktober
1920 verliet Boons de gemeenteraad wegens verhuizing naar
Amsterdam. De sdap zou er pas in de jaren dertig weer in
slagen een raadszetel te bemachtigen.

Burgemeester Verwiel en de modernisering
van samenleving en bestuur
Op 27 december 1921 werd Jan Verwiel tot nieuwe burgemeester van Oisterwijk benoemd. De nog jonge Verwiel
(geboren 1890) kwam uit een familie die al twee generaties
lang het burgemeestersambt in Besoijen bekleedde. Jan
Verwiel was in 1917 zijn vader opgevolgd als burgemeester, maar dreigde door de samenvoeging van Besoijen met
Waalwijk zijn ambt kwijt te raken. Daarop solliciteerde hij
met succes naar de vacante post in Oisterwijk.10 Hij had
een uitstekende ambtelijke opleiding genoten en beschikte
over een heldere visie op maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. Burgemeester Verwiel groeide uit tot het
symbool van het ‘nieuwe Oisterwijk’. Hij gaf de stoot tot
het uitbreidingsplan en bewerkstelligde een aansluiting op

waterleiding en elektriciteit. Hij trad op als promotor van de
lokale industrie en het toerisme en hij koesterde politieke
aspiraties die verder gingen dan het vennendorp. Zijn kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen in 1927
was daar een voorbeeld van. Bovendien gaf hij in Den Bosch
les aan aankomende ambtenaren.
Al bij zijn aantreden zag Verwiel de noodzaak in tot modernisering van het ambtelijk apparaat, dat toen overigens nog
slechts bestond uit de gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger, een secretarieambtenaar, een gemeentebode en een
enkele ambtenaar in opleiding. Wie het in de gemeente voor
het zeggen had, kan gevoeglijk afgelezen worden aan de
wedden: de burgemeester verdiende in 1924 fl. 2550 per jaar,
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De raadsleden van de geheel katholieke gemeenteraad bij de officiële installatie van burgemeester Jan Verwiel in 1922. Voorste rij vlnr Jan van de Wiel,
gemeentesecretaris Martinus G. Canters, burgemeester Jan Verwiel, wethouder Janus Roosen, wethouder Christ van der Aa, J. van der Eerden (oudraadslid). Staande vlnr: Janus van de Wiel, A. Groenland (ober hotel de Zwaan, op achtergrond) , H.W. Zwerts, H. Sanders (van hotel De Zwaan, op
achtergrond), Gradus Horvers, Kees van de Wiel, Stan Kuijpers, M.H. Kluijtmans, Kees Verhoeven, A. Koolen (gemeenteontvanger).

De gemeentesecretarie in de jaren twintig, die burgemeester Verwiel
wilde moderniseren.

Jan Verwiel was na Hendrik Vogels de langst zittende burgemeester.
Hij zou in zijn dertigjarig burgemeesterschap uitgroeien tot symbool
van de modernisering van Oisterwijk.

de secretaris fl. 2350, de secretarieambtenaar fl. 1690, de
ontvanger fl. 1375 en de wethouders fl. 168,75.11 Al direct na
zijn aantreden rekende Verwiel af met gemeentesecretaris
M.G. Canters, die deze functie reeds vanaf 1892 bekleedde.
Hij moet Canters als een obstakel hebben beschouwd op
de weg naar bestuurlijke modernisering. Maar de manier
waarop hij zich van hem ontdeed, is tekenend voor het optreden van Verwiel. Op 13 april 1922 vernam een met ziekteverlof thuiszittende Canters van b&w dat ‘bij opruiming
van de steeds door U gebruikte lade ter Secretarie’ gevonden
waren ‘een achttal phornografische voorstellingen op ansichten
en zeven foto’s van een naakte vrouw, waarvan zes vermoedelijk Uwe echtgenoote en eene onbekende vrouw voorstellen.
Tevens werden nog aangetroffen drie foto’s, waarschijnlijk
genomen van een der vrouwelijke geslachtsdeelen’. Daarnaast
verweten b&w de secretaris er een geheime kas op nagehouden te hebben, waaruit een beha voor een secretaresse betaald zou zijn. Ook zou hij woningbouwvereniging
Volksbelang belangrijke voordelen hebben toegespeeld door
middel van zelfvervaardigde raadsbesluiten. De slotsom
was duidelijk: ‘Wij achten de door ons geconstateerde feiten
en verzuimen van zoo ernstigen aard, dat wij van Uwe verdere
diensten als Secretaris dezer gemeente ontslagen wenschen te
zijn’. Canters werd gedwongen zelf ontslag aan te vragen.
Overigens zou hij het Verwiel vanaf 1923 nog lastig maken,
toen hij namens de RK Bezuinigingspartij (!) zijn intrede
in de Oisterwijkse gemeenteraad deed.
Om verder orde op zaken te stellen op de gemeentesecretarie nam Verwiel de door hemzelf opgeleide en in Waalwijk
werkzame commies Han Kuysten aan. Kuysten verving
Canters, die zoals Verwiel nadrukkelijk memoreerde zijn
werk ‘op z’n Brabants deed’. Maar Kuysten was protestant
en anarchist. Zoveel andersdenkendheid was kapelaan J.
Litjens te veel. Hij oefende op Verwiel druk uit om Kuysten geen vaste aanstelling te verlenen en Verwiel kon zich
na het incident met Canters, afkomstig uit de autochtone
katholieke elite, niet ook nog veroorloven de wensen van
de geestelijkheid te negeren. En dus moest Kuysten de laan
uit. Een stok was snel gevonden, Kuysten droeg een speldje
van een revolutionaire geheelonthoudersbond en las Tolstoy
en Multatuli, boeken die volgens burgemeester Verwiel
‘slechts goed genoeg waren voor den oven van de gasfabriek’.12
Frappant genoeg werd Verwiels partijgenoot de arts Frans
Desain, voorzitter van de grootste fractie in de raad (rk
Staatspartij), de grootste politieke opponent van de burgemeester. Verwiel beschuldigde Desain van een anti-burgemeestershouding en van geheime voorbesprekingen in
huize Desain onder het genot van een kopje thee. Maar ook

onafhankelijke katholieke raadsleden en de raadsleden
van het katholiek-fascistische Zwart Front keerden zich
tegen Verwiel en tegen de modernisering van Oisterwijk,
die ze als grootheidswaanzin van de burgemeester zagen.
Toen Verwiel eind 1932 de Amsterdamse architect Kok, die
het uitbreidingsplan voorbereidde, ook plannen liet maken
voor een nieuw gemeentehuis op De Lind (locatie oude
vvv-kantoortje) werd de kritiek op Verwiel ook in de pers
geventileerd. De Tilburgsche Post berichtte op 2 december
1932 over ‘wantoestanden in Oisterwijk’. Deze krant vond de
7000 gulden voor een nieuw raadhuis in crisistijd onverteerbaar. Het geld zou beter besteed zijn aan de armen van
Oisterwijk. Uiteindelijk werd in 1939 van nieuwbouw afgezien nadat architect H.W. Valk, ook bouwmeester van de
Oisterwijkse Joanneskerk, had geadviseerd het bestaande
raadhuis door aanbouw uit te breiden.
De aankoop door de raad van een ambtswoning voor
Verwiel voor fl. 20.000 riep opnieuw de toorn op van De
Tilburgsche Post. De woning op De Lind was een ‘der duurste
huizen van Oisterwijk (…) een huis veel te groot voor hem,
veel te duur voor Oisterwijk’. In 1936 verscheen er zelfs een
brochure onder pseudoniem getiteld Oisterwijks burgemeester en.... De Dictatuur der Democratie. Deze brochure werd
in beperkte oplage verspreid en aan ministers en Kamerleden gezonden. Het ongetwijfeld op het hoofdkwartier
van Zwart Front geschreven smaadschrift hekelde in felle
bewoordingen het optreden van Verwiel. De gemeente was
volgens de schrijver geen goed huisgezin meer waar de vader alle zonen gelijk behandelde: ‘Wordt hier niet het woord
bewaarheid van des burgemeesters vader: “Onze Jan moest wat
méér burgervader en wat minder burgemeester zijn?”’. Nederland was volgens de schrijver ‘het land van 1001 dictators,
waarvan “Onze Jan” er één van is’.
De populistische kritiek van De Tilburgsche Post zou ook
weerklank vinden in de Oisterwijkse gemeenteraad. Bij de
raadsverkiezingen van 1927 scheidden katholieke arbeiders
zich af van de rk Kiesvereeniging omdat zij vonden dat de
arbeiderskandidaten op de RK-lijst te laag geplaatst waren.
Een ‘vrije lijst’ bestaande uit vooraanstaande lokale vakbondsbestuurders veroverde in 1927 17% van de stemmen
en twee raadszetels. Met name Zwart Front wist brede
groepen kiezers in de middenstand en arbeidersklasse te
bereiken met propagandazinnen zoals ‘Weet ge kiezer. Wij
spuwen op elk zeteltje. Wij lachen erom. Maar omwille van
de Rechtvaardigheid achten wij het noodig om in den raad te
komen (...) Als Zwart Front de macht heeft, zal het ophouden
met het bedonderen van den eenvoudigen en armen mensch en
zullen bovenbedoelde lieden [de rksp] geen kans meer krijgen
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De gemeenteraad 1962-1966 met het (sedert 1958) eerste vrouwelijke raadslid
en arts Elderina Festen-van der Loo (1906-1998).

Een affiche van de sdap bij de gemeenteraadsverkiezingen 1935.

De naoorlogse gemeentepolitiek werd
tot diep in de jaren
zestig van de vorige
eeuw beheerst door
twee lokale lijsten
onder aanvoering
van Willem van der
Aa (werknemerslijst) en Jan Wolfs
(middenstand). De
kvp kwam er niet
aan te pas, zij het
dat de lijst Wolfs
in verkiezingstijd
soms wel de letters
van deze partij
gebruikte.
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Villa De Huifkar gesloopt voor nieuw
gemeentekantoor

om laster- en leugengeschriften tegen de waarheid uit te geven
in Naam van het katholiek geloof’.13 Zowel in 1935 als in
1939 wist Zwart Front twee zetels in de gemeenteraad te behalen. Bij de Kamerverkiezingen kwam de partij er landelijk
niet aan te pas, maar in Oisterwijk scoorden de katholiekfascisten 21,4%! De rksp was wel de grootste fractie, maar
meer dan 50% van de stemmen behaalde ze nooit. Ondanks
de verzuiling wisten onafhankelijke lijsten van katholieke
arbeiders, Zwart Front en sdap de overige 50% van de stemmen binnen katholiek Oisterwijk te verzamelen.

In de jaren zeventig werd het ambtenarenapparaat zo
groot dat huisvesting op het raadhuis, ook na uitbreiding
in 1967, niet langer mogelijk was. De bekende villa De
Huifkar, reeds in 1955 door de gemeente aangekocht, werd
betrokken door enige secretarieafdelingen. Vervolgens zouden ook afdelingen worden gevestigd in het gerestaureerde
pand In de Drye Swaentjes en in de vroegere ambtswoning
van de burgemeester. Ook het voormalige postkantoor aan
het eind van de Dorpsstraat werd door de gemeente betrokken. Onder burgemeester Bart Funk besloot de gemeenteraad in 1975 tot de bouw van een nieuw gemeentekantoor.
b&w vonden de locatie van villa De Huifkar en directe omgeving de beste optie, maar hier rees massaal verzet tegen
vanuit de bevolking, die in bebouwing van het Huifkarveld
met sloop van de villa een teloorgang zag van Oisterwijks
identiteit. Toen architect M.J. Becka
ˇ in april 1979 zijn bouwplannen ontvouwde, groeide het verzet ook binnen de
gemeenteraad. Te ambitieus en te duur, waren de kernwoorden. Vanuit de bevolking werden in 1980 3500 handtekeningen
tegen de bouw verzameld. De gemeenteraad besloot een jaar
later de plannen in de ijskast te zetten en zich te concentreren op centralisatie van de secretarie in en om De Lind 18
(de oude ambtswoning van de burgemeester) en centralisatie

Wethouders en lokale lijsten nemen de
macht over
In het naoorlogse Oisterwijk zou als gevolg van onenigheden tussen arbeiders en middenstanders de Katholieke
Volkspartij (KVP) in de gemeenteraad geen lang leven beschoren zijn. Bij de verkiezingen in 1946 en 1949 behaalde
de kvp driekwart van de stemmen, maar in 1953 was dat
afgelopen. Net als in 1927 kwamen in dat jaar de katholieke
werknemers met een eigen lijst uit, onder aanvoering van
wethouder Willem van der Aa, en werden in één klap de
grootste partij. Van der Aa zou als wethouder en locoburgemeester in de jaren 1949-1973 grote invloed uitoefenen
op het volkshuisvestingsbeleid van Oisterwijk. Ook Jan
Wolfs (wethouder 1958-1988) combineerde, net als Van der
Aa, het wethouderschap volkshuisvesting met het voorzitterschap van de woningbouwvereniging. De lokale lijsten
Van der Aa en Wolfs, in de jaren zestig aangevuld met een
afgesplitste werknemerslijst J. Groenland (later Albert
Lavrijsen), maakten jarenlang de dienst uit. In 1966 zou de
Boerenpartij onder leiding van A. van de Sande met twee
zetels in de raad komen (als tweede werd boer A. van Dal
gekozen, voor de oorlog al raadslid namens Zwart Front),
een vingerwijzing dat de ontzuiling verder ging dan de opkomst van lokale katholieke lijsten. De lokale lijsten voorkwamen in 1969 met hulp van de actiegroep ‘Geen dijk door
Oisterwijk’ dat de verbindingsweg Tilburg-OisterwijkBoxtel (tob-weg, waarvoor in 1949 al plannen bestonden),
en gepland dwars door Oisterwijk-Zuid, het Klompven,
Nemelaer en Kampina, werkelijkheid werd. Het was de eerste
succesvolle actie tegen de bestuurlijke moderniseringsdrift.
Toen Van der Aa in 1973 overleed werd hij opgevolgd door Jan
van Vught. Bij de totstandkoming van het cda in 1978 kreeg
Oisterwijk in plaats van lokale lijsten weer een cda-fractie,
maar Van Vught bleef daarbuiten. Zijn lijst ging als Gemeentebelangen verder en onder Agaath Oostrom en Ruud Hora
zou deze partij in 1990 en 1994 uitgroeien tot tweede en
zelfs grootste partij in de raad.

Villa De Huifkar was vanaf de jaren zestig in gebruik als dependance
van het raadhuis.
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In de rubriek ‘Kees Kruik’ in Het Nieuwsblad werd herhaaldelijk aandacht besteed aan de dreigende sloop van De Huifkar.

De opening van het gemeentekantoor in 1989 met de vertrekkende en
komende burgemeester: Harry Opheij en Yvo Kortmann.

Het verzet tegen de sloop van villa De Huifkar bracht Oisterwijk in
beroering (foto’s links). De ‘Vrienden van Oisterwijk’ (vrnl J. Leeneman,
A. van der Linden, J. Versantvoort en H. Roothaert) zamelden 3783
bezwaarschriften in die werden aangeboden aan gemeentesecretaris
Piet Houx (links). Ook historisch kenner van het oude Oisterwijk
Gerard Berkelmans sloot zich bij de tegenstanders van de sloop aan.
Het mocht niet baten, de villa verdween.
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bleken hardnekkig. Het ging echter niet alleen om functies
maar ook om mensen. Botsende karakters en een gebrek
aan open communicatie leidden tot fricties tussen Van
Haaren enerzijds en het college en leden van het managementteam anderzijds. Na consultatie van de fractievoorzitters en managementeam sprak het college in de zomer
van 1993 van een ‘onwerkbare situatie binnen de organisatie
als gevolg van het functioneren van de gemeentesecretaris’.15
Met een minnelijke schikking en een eervol ontslag van de
gemeentesecretaris hoopte het college negatieve publiciteit
en hogere kosten te voorkomen. Maar al spoedig moest het
gemeentebestuur constateren dat die publiciteit niet altijd
te sturen viel. De landelijke pers stortte zich op de zaak,
waarbij vooral de door Van Haaren bedongen uitkering
van ongeveer één miljoen gulden mét de mogelijkheid om
onbeperkt bij te verdienen, het moest ontgelden. De gemeente Oisterwijk kwam te boek te staan als de gemeente
van de ‘gouden handdruk’. Het verst hierin ging De Telegraaf
die in een redactioneel commentaar het Oisterwijkse
gemeentebestuur een ‘sinterklaashouding’ verweet en de
provincie opriep uit te zoeken wat er achter ‘deze idioterie’
stak.16 Er werden door de vvd Kamervragen gesteld, in
zijn antwoord stelde de minister van Binnenlandse Zaken
Ed van Thijn dat ‘een wachtgeld van een miljoen gulden met
een onbeperkte schnabbelmogelijkheid in deze tijd niet acceptabel [is] en niet [wordt] begrepen door de bevolking’.17 Hij gaf
overigens aan dat het gemeentebestuur van Oisterwijk de
vrijheid had zelf te bepalen ‘wat iemand meekrijgt als hij uit
de dienst verdwijnt’.
De samensmelting van de gemeentelijke organisaties van
Oisterwijk en Moergestel per 1 januari 1997 betekende een
extra uitdaging voor burgemeester Kortmann en de gemeentesecretarissen Rita van Breugel en Piet Sennema om
het ambtelijk apparaat te moderniseren. Verantwoordelijkheden werden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.
De gemeente Oisterwijk wist vele jonge ambtenaren aan
te trekken, die in Oisterwijk hun carrière startten. Op 2
mei 2007 ontving de gemeente Oisterwijk een ink-onderscheiding van het Instituut Nederlandse Kwaliteit voor
goede bedrijfsvoering en het reeds jarenlang werken aan
verbetering en vernieuwing van haar organisatie. Het was
voor het eerst dat een dergelijke onderscheiding aan een
gemeente werd uitgereikt. In een tijdperk waarin marktwerking hoogtij vierde, werd gewerkt aan een klantgerichte gemeentelijke organisatie.

van gemeentewerken in de Hoogstraat. Maar de provincie
en Monumentenzorg waren uiterst kritisch over nieuwbouw bij De Lind 18. Zij zagen dat als een aantasting van
het stadsgezicht.
De impasse zou in februari 1984 doorbroken worden door
de nieuw benoemde burgemeester Harry Opheij. Onder
zijn stimulans verscheen een b&w-notitie waarin bebouwing
op het Huifkarterrein toch weer bespreekbaar gemaakt werd
onder het motto ‘Besturen is vooruit zien’. De notitie eindigde
met een spreuk van de zestiende-eeuwse dichter Hendrik
Laurensz. Spiegel: ‘Hij is weijs en welgeleert, die alle dingh ten
besten keert’.14 Formeel presenteerden b&w ook nog alternatieve locaties (Dotterveld, Blokshekken, Joh. de Doperschool, ‘het gat van Betsie’ in de Kerkstraat (de gesloopte
zeventiende-eeuwse woning waarin laatstelijk Betsie van
den Dungen pension hield). Maar bestuurlijk en ambtelijk
was de zaak al snel duidelijk: het nieuwe gemeentekantoor
zou op het Huifkarterrein komen, en de villa moest gesloopt
worden. Het verzet in de gemeenteraad ebde weg. vvd en
PvdA, in 1980 nog tegenstanders, maar sinds 1982 deeluitmakend van b&w, gingen om. Het verzet in de raad bleef beperkt tot Gemeentebelangen en enkele dissidenten binnen
de coalitie van cda, vvd en PvdA. Wel werden in 1986 3783
bezwaarschriften tegen het raadsbesluit verzameld door
de actiegroep ‘Vrienden van Oisterwijk’. Het linkse blad De
Rooie Roeptoeter gaf burgemeester Opheij de bijnaam Harry
de Hakker. De burgemeester, die in zijn vorige twee standplaatsen ook nieuwe gemeentehuizen had laten bouwen,
was de grote aanjager geweest bij deze bestuurlijke modernisering. Villa De Huifkar werd gesloopt en in 1987 kon de
bouw van het bestuurlijk zo gewenste gemeentekantoor van
start gaan. Het werd in april 1989 geopend en zou in 2008
een ingrijpende renovatie ondergaan.

Naar een nieuwe gemeentelijke organisatie
Onder Opheij was in 1986 ook een nieuw organisatiemodel
voor de gemeente ingevoerd. Een vier sectorenmodel met
14 afdelingen (in plaats van de 22 afdelingen van vroeger)
zou een cultuurverandering in het ambtenarenapparaat
moeten bewerkstelligen. In 1990 veranderde bovendien
het bijna complete gemeentebestuur: een nieuwe gemeentesecretaris (Ben van Haaren), een nieuwe burgemeester
(Yvo Kortmann) en nieuwe wethouders. Gemeentesecretaris
Van Haaren startte in 1990 een evaluatie over de reorganisatie, want de oude koninkrijkjes op het gemeentekantoor
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Burgemeesters van Oisterwijk 1810-2012

H. Vogels 1832-1878
H.J. Schellekens 1810-1814

F. Rijpperda 1814-1824

J.J. Suijs 1878-1879

P.E. Wierdsma 1824-1832
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A.M. Canters 1879-1881
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V.M. van Rijckevorsel-van Kessel
1881-1886

J.J.L.M. Verwiel 1922-1952

H.W.G. Opheij 1982-1989

H. van Beckhoven 1887-1910

H.L.F.M. van Hövell van Wezeveld
en Westerflier 1952-1965

Y.C.Th.J. Kortmann 1990-2008

J.C. de Keijzer 1911-1921

B. Funk 1965-1982

J.F.M. Janssen 2009-
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Zorgvolle tijden
Bezetting en bevrijding

Op 10 mei 1940, de vrijdag voor
Pinksteren, vielen de Duitsers
Nederland binnen. In Oisterwijk
scheerden Duitse vliegmachines
over het complex van de Lederfabriek en de spoorlijn. Nederlandse militairen die in oostelijke
richting trokken, werden door diezelfde vliegtuigen bij Moergestel
zwaar onder vuur genomen. Even
was er hoop op een goede afloop
toen Franse gevechtswagens op 11
mei door het dorp trokken, maar
’s avonds al zagen de Oisterwijkers
de ongeordende terugtrekking van
Nederlandse militairen.

1940

1945

Curaçao. Toch slaagde Verwalter dr. Hubert Huppertz erin om
twee miljoen gulden van het concern over te hevelen naar
Berlijn. Het Joodse kantoorpersoneel kreeg in december
1941 ontslag aangezegd door de nieuwe geariseerde directie,
waarin Frans de Jong en August Hueber belast waren met
de uitvoerende taken. Een nieuwe activiteit in de oorlogsjaren was de ‘konijnenbont-afdeling’, die in opdracht werkte
van de Wehrmacht en waarvoor vooral Belgische arbeiders

Burgemeester Verwiel liet een manifest verspreiden met de
oproep zich te onthouden van verzet: ‘De binnen enkele uren
binnentrekkende Duitsche troepen komen niet als vijand van de
bevolking; zij strijden alleen tegen militairen (...) Oisterwijkers
gedraagt u waardig en kalm. Onthoudt u van elke poging tot
verzet’.1 De bittere werkelijkheid van het oorlogsgeweld
drong echter snel door. De Oisterwijkse soldaat Kees Janssens kwam al in de vroege ochtenduren van 10 mei bij een
Duits bombardement op een Haagse kazerne om het leven.
In Oisterwijk en Moergestel sneuvelden in die meidagen
negen Nederlandse militairen. Begin augustus 1940 arriveerden bij De Kunstkring de eerste twintig kinderen uit het
platgebombardeerde Rotterdam, die door Oisterwijkse
pleeggezinnen opgevangen werden.

In het vakblad De Nederlandsche Lederindustrie verscheen op 28
augustus 1940 een prent die duidelijk maakte dat de lederfabrieken
(dankzij Duitse opdrachten) het hoofd boven water wisten te houden.
Rechts in het midden is overduidelijk Christ van der Aa te herkennen,
de directeur van de Oisterwijkse Lederfabriek. Achter hem zwemt
Erich Adler, een der voormannen van Adler & Oppenheimer.

Produceren voor de bezetter
Maar de wereld draaide in 1940 verder ‘gewoon’ door.
Burgemeester Verwiel dankte de bevolking voor de ‘waardige houding van rust en kalmte, waarmede zij zich in onvermijdelijke omstandigheden heeft weten te gedragen’. Hij hoopte dat
alle inwoners zich ook in de toekomst ‘in kalme en waardige
berusting’ zouden schikken ‘in de veranderingen welke in ons
staatkundig en economisch leven plaats grijpen’.2 Verwiel was
niet de enige die zich soepel aanpaste aan de gewijzigde
verhoudingen. Directeur Christ van der Aa van de Lederfabriek zocht al snel contact met de Duitse Wehrmacht om
militaire opdrachten binnen te halen.3 Ook de schoenfabrieken konden de Duitse orders nauwelijks aan. De pazo
(Paijmans en Zonen) draaide in 1940 op volle toeren dankzij
opdrachten van de Wehrmacht en van de Duitse Vrouwelijke
Arbeidsdienst. Berkelmans produceerde in de oorlogsjaren
vooral werk- en militaire schoenen. In 1941 waren er in
Oisterwijk nog twaalf schoenfabrieken en drie looierijen
in bedrijf. De verdiensten lagen gemiddeld anderhalve keer
hoger dan tijdens de crisis van de jaren dertig. Vrouwelijke
stiksters verdienden niettemin nog slechts de helft van het
loon van hun mannelijke collega’s.4 De eerste oorlogsjaren
waren voor de schoenmakers financieel gezien gouden tijden, ook in 1942 en 1943 stegen de lonen fors. En daarnaast
waren er extra bonussen. Zo kregen de werknemers van de
Lederfabriek met kerst 1940 een extra weekloon. De drie
Joodse firma’s in de Oisterwijkse schoen- en lederindustrie
(Lederfabriek, Heimans & Anholt en Vedeha) kwamen in
1941 onder een Duitse Verwalter te staan. Via de Norddeutsche Lederwerke ag Berlin deden de nazi’s er alles aan
om het Joodse kapitaal van Adler & Oppenheimer (Lederfabriek) in hun bezit te krijgen. Adler en Oppenheimer
hadden uit voorzorg hun hoofdkantoor al verplaatst naar
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Regelmatig kwamen nieuwe Wehrmacht-troepen op het Oisterwijkse
station aan.

Het Wehrmacht Verplegungsamt (wva), pal ten westen van de Lederfabriek, was een voorraadschuur voor de Duitse Wehrmacht en bood
honderden Oisterwijkers werk tijdens de bezetting.

aangetrokken werden.5 Het konijnenbont werd bij Dora van
de Ven in Tilburg geverfd en vervolgens werden er bontjassen van gemaakt.
Directeur Hamers van sigarenfabriek De Huifkar kreeg
al in juni 1940 toestemming om dure sigaren te blijven
produceren. De tienduizenden naar Berlijn gestuurde
Huifkar-sigaren bestemd voor liefhebber Hermann Göring
zullen daarbij geholpen hebben. Overigens deelde Hamers
ook gretig sigaren uit aan Arthur Seyss-Inquart, de hoogste
Duitse baas in bezet gebied, aan de Grüne Polizei in Tilburg
en aan in Oisterwijk gelegerde Duitse soldaten. Voor de
Wehrmacht vervaardigde De Huifkar ‘Deligarettes’ (tot
kleine sigaartjes omgebouwde sigaretten). Die vielen in de
smaak want op 1 augustus 1942 plaatste het Duitse leger
een bestelling van één miljoen stuks. In 1942 produceerde
De Huifkar alleen nog maar voor de Duitsers. Deze economische collaboratie leverde Hamers een flink kapitaal op. 6
Ten westen van de Oisterwijkse Lederfabriek verscheen in
juli 1940 een barakkencomplex van het Duitse leger: het
Wehrmacht Verpflegungsamt (wva).7 Het was een voorraadschuur voor de Duitse armee in Nederland. Veel Oisterwijkers
verdienden er hun geld, het heette in de volksmond ‘Werk
Voor Allen’. De voorraadschuur van het wva was voor vele
Oisterwijkers dé plek om in tijden van voedseldistributie
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illegaal aan extra levensmiddelen en drank te komen. Ook
in de schoenfabrieken, de Lederfabriek en op De Huifkar
nam de diefstal van leder en sigaren flink toe.

Arbeidsinzet
Nadat Duitsland in 1941 de Sowjet-Unie had aangevallen,
werden steeds meer jonge Oisterwijkers gedwongen in de
Duitse oorlogsindustrie te gaan werken. Eind 1941 was
van diverse werkloze Oisterwijkers de uitkering stopgezet
nadat zij deze verplichte arbeid weigerden. In het voorjaar
van 1942 stelde de bezetter de Arbeidsinzet ook verplicht
voor niet-werkloze jongemannen. Toen de Duitsers op 9
februari 1943 een grootscheepse razzia op touw zetten om
deze jongens op te pakken, was voor veel burgemeesters
de maat vol. Ook burgemeester Verwiel schreef een protestbrief. Hij benadrukte dat de arrestatie van jeugdige Nederlanders ‘zonder eenigen rechtsgrond’ plaatsvond en grote
onrust onder de bevolking teweeg bracht. Hij stelde het
moeilijk te vinden om loyaal te blijven aan de bezettende
macht en vroeg zich af ‘of ik onder dergelijke omstandigheden
mijn ambt als burgemeester langer kan en mag blijven vervullen’.8
Deze ontslagdreiging zou Verwiel, net als de meeste andere
burgemeesters, niet uitvoeren. Men wist ook dat opstappen betekende plaats maken voor een nsb’er.
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fabriek. De meeste vluchtelingen arriveerden direct na Hitlers
machtsovername in 1933 en na de Kristallnacht in november
1938. De Oisterwijkse autoriteiten voerden het beperkte toelatingsbeleid van de regering stipt uit. Zo werd de PoolsJoodse stikmeester Herschel Borenstein op zijn woonadres
aan de Gemullehoekenweg opgepakt en op 5 september
1933 het land uitgezet. Toen de bezetter in de zomer van
1940 Joden verwijderde uit het Hollandse kustgebied,
streken Duitse joden uit Den Haag en Voorburg hier neer.
Oisterwijk telde toen in de terminologie van de bezetter 45
voljoden, 6 halfjoden en 3 kwartjoden. Meer dan de helft
(27) had officieel de status van vluchteling.
In oktober 1940 kreeg ook de gemeente Oisterwijk te maken
met de eerste antisemitische maatregelen van de bezetter.
Van de ambtenaren werd een niet-jood verklaring verlangd.
Deze zogenaamde ariërverklaring werd door vrijwel alle
Nederlandse ambtenaren ondertekend. Ook de 33 ambtenaren in Oisterwijk tekenden, evenals de bestuursleden
van de door de gemeente gesubsidieerde instellingen: Bad
Oisterwijk, ziekenverpleging, kleuterscholen, muziekvereniging Asterius, Burgerlijk Armbestuur, vvv en Kunstkring. In diezelfde periode begon de bezetter het Joodse
bedrijfsleven aan te pakken. Naast het aanstellen van een
Verwalter moesten Joodse ondernemers vanaf 8 augustus
1941 hun vermogen storten op de door de bezetter gecontroleerde ‘bank’ Lippmann-Rosenthal & Co. Joodse

Op 6 juni 1942 begon Jan Linthorst met zijn neef een
chemische fabriek in de Dorpsstraat genaamd Saboena
(Maleis voor zeep). De firma produceerde wasmiddelen en
schoensmeer. De Wehrmacht was de belangrijkste afnemer.
Saboena heette daarom een ‘kriegswichtig’ bedrijf, waarvan
de werknemers vrijgesteld waren voor arbeid in Duitsland.
En dus was Saboena een ideale plek om te werken voor
jongens die anders naar Duitsland zouden moeten.
In april-mei 1943 staakte Nederland massaal enkele dagen
tegen het voornemen van de Duitsers om Nederlandse militairen opnieuw in krijgsgevangenschap te plaatsen. Oisterwijk telde maar liefst 800 stakers. Ook de Lederfabriek ging
plat. De staking op de Distributiedienst beperkte zich tot één
dag: 30 april. De boeren leverden enkele dagen geen melk.

Burgemeester in oorlogstijd
De invoering van het leidersbeginsel (in augustus 1941
werden de gemeenteraden buiten werking gesteld) zal voor
de regentesk optredende burgemeester Verwiel geen groot
probleem zijn geweest. Met ambtenaren wilde hij niet in
discussie treden over het nut van de april-mei stakingen
en nsb’ers die hem trachtten de wet voor te schrijven
negeerde hij. Verwiel trachtte te laveren tussen bezetter
en verzet. Enerzijds zou hij samen met zijn veldwachters
de opdrachten van de Sicherheitsdienst (sd) om Joden te
arresteren uitvoeren en werd hij hoofd van Duitse propagandaorganisaties zoals de Winterhulp, maar anderzijds
ontplooide hij op dit gebied weinig activiteiten, protesteerde hij bij zijn meerderen wanneer zijn rechtsgevoel
in het geding kwam (zoals bij de registratie van jongeren
voor de Arbeidsinzet) en voorkwam hij dat jonge ambtenaren naar Duitsland werden gestuurd. Verwiel kwam
klem te zitten toen hij op 11 mei 1944 gemaand werd 50
arbeiders te leveren voor de Gemeinde-Einsatz. Dat was een
verplichte tewerkstelling, waarbij de arbeiders loopgraven
en prikkeldraadversperringen moesten aanleggen voor de
Duitse verdediging. Weigerachtige burgemeesters wachtte
het concentratiekamp. Verwiel probeerde een uitweg te
vinden door een aannemer die al voor de bezetter werkte
vrijwilligers te laten ronselen. Toen op 3 september 1944
de ongeveer vierhonderd arbeiders van het WVA naar huis
gestuurd werden, was het voor Verwiel onmogelijk vol te
houden dat hij niet meer arbeidskrachten kon leveren. Op
7 september 1944 dook de burgemeester onder.

Een bordje met de tekst ‘Beperkte bewegingsvrijheid voor Joden’ op
een rijwielpad in Oisterwijk: hier Spoorpadje genoemd.

Jodenvervolging
De vestiging van Duitse Joden in Oisterwijk was eind
jaren twintig begonnen. Het betrof personeel van de Leder-

289

zorgvolle tijden

naar het woonhuis van burgemeester Verwiel en vroeg hem
of hij ‘dezen last’ moest uitvoeren. ‘Hoewel met een bezwaard
gemoed heb ik hem gezegd aan bedoelde lastgeving te moeten voldoen, aangezien het hier Duitsche joden betrof, dus personen van
andere dan Nederlandsche nationaliteit’, zo luidde het antwoord
van de burgemeester.9 De familie Bing werd kort na aankomst
in Auschwitz vermoord. Ellen Marie Vogel overleefde omdat
zij op die bewuste zondag 2 augustus niet in het pensionaat
was maar in de St.-Maartenskliniek te Nijmegen.
Op 27 augustus 1942 volgden nieuwe deportatieoproepen
(negen Duitse joden en één Nederlandse). Bijna alle overige
Joodse inwoners van Oisterwijk besloten in september en
oktober 1942 onder te duiken of te vluchten naar het buitenland. Van de 41 in Oisterwijk wonende Joden zou 38%
in de Duitse kampen om het leven komen. Op 4 mei 1998
is door het Oisterwijkse gemeentebestuur bij het bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg een plaquette onthuld
ter nagedachtenis aan de vervolgde en vermoorde Joden.

Verzet
Niet de Jodenvervolging maar het toenemend tekort aan
aardappelen, groenten, kaas, rijwielen, tabak, textiel,
schoeisel en brandstoffen zou voor een omkering zorgen
in de houding van de bevolking. Burgemeester Verwiel
schreef in oktober 1942: ‘De stemming der bevolking is als
altijd zeer rustig, de menschen zijn gedrukt ten gevolge van
de zorgvolle tijden’.10 Dat nam in 1943 verder toe toen alle
jongemannen geboren tussen 1922 en 1924 opgeroepen
werden voor tewerkstelling in Duitsland.
Voor de weigeraars van de Arbeidsinzet moesten onderduikadressen en bonnen geregeld worden. Landelijk kwam
eind 1942 de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (lo) tot stand, in 1943 volgde de lkp (Landelijke
Knokploegen), die via overvallen op distributiekantoren
bonnen bemachtigde. In Oisterwijk speelde Gerard van der
Linden, gemeenteambtenaar, een cruciale rol in dat netwerk omdat hij voor valse persoonsbewijzen kon zorgen.
De bemiddelde fabrikant en vrijgezel Jan Linthorst bood
weigeraars een plek in zijn Saboena-fabriekje. In het verzet
stond hij bekend als ‘ome Jan’. Onder anderen ‘duikhoofd’
kapelaan Jos Sleegers, Harry Janssen, de boeren Willem
van Baast, Martinus van de Wouw (en diens zoon Dré)
en Willem van Biljouw, onderduiker Jan Brunnekreef en
Linthorsts neef Jacques Kieft waren in dit verzetswerk
actief. Linthorst zou zich samen met Brunnekreef, Kieft en
de Arubaanse student Boy Ecury ook inzetten voor hulp aan
geallieerde piloten. Zijn pand op De Lind werd een doorgangshuis voor tientallen piloten, die via Tilburg naar België

Op 3 mei 1942 was de beruchte gele davidster met het zwarte opschrift
‘Jood’ ingevoerd. Een afbeelding van de ster van Bob van Oss.

artsen, apothekers, vroedvrouwen, advocaten en notarissen mochten nog slechts voor Joodse cliënten werken.
En ten slotte werden Joodse dienstmeisjes geweerd. Ook
de Oisterwijkse politie maakte in het voorjaar van 1942
proces-verbaal op wegens het ‘in dienst houden van een nietArische dienstbode’.
Op 3 mei 1942 was de beruchte gele davidster met het zwarte
opschrift ‘Jood’ ingevoerd. Tien Nederlandse kerkgenootschappen ondertekenden een protestverklaring tegen de
deportaties van Joden. Op zondag 26 juli zou het protest
vanaf de kansel worden voorgelezen. Rijkscommissaris
Seyss-Inquart zegde toe dat de christen-Joden van deportatie uitgesloten zouden worden en daarmee zaaide hij de
beoogde verdeeldheid. Uiteindelijk werd de protestverklaring
namelijk alleen in de katholieke kerken overal voorgelezen.
De reactie van de bezetter bleef niet lang uit. In de vroege
ochtend van zondag 2 augustus 1942 moesten in opdracht
van de SD 245 katholieke Joden opgehaald worden waaronder de leerlinge Ellen-Marie Vogel van meisjespensionaat
Catharinenberg en de familie Bing (vader, moeder en zoon).
Chef-veldwachter J. Verstappen toog midden in de nacht
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doorgesluisd werden. Maar in de nacht van
8 op 9 juli 1944 ging het mis. Een auto met
geallieerde piloten, die vanuit Eindhoven
op weg was naar een doorgangshuis in
Tilburg (Coba Pulskens), en met daarin ook
Jan Brunnekreef, werd door een Duitse
patrouille aangehouden in Moergestel. De
hele pilotenhulplijn in Tilburg en Oisterwijk
kwam in het concentratiekamp terecht.
Linthorst en Brunnekreef werden op 19
augustus 1944 in Vught gefusilleerd. Kieft
kwam in april 1945 om in concentratiekamp
Sandbostel.11
In 1943 moesten studenten van de bezetter een loyaliteitsverklaring tekenen. De
meesten weigerden en doken vervolgens
onder om aan de Arbeidsinzet te ontkomen.
Hoewel niet officieel als student ingeschre-

ven moest ook notariszoon Bim van der
Klei zich vanwege zijn leeftijd melden voor
de Arbeidsinzet. Samen met zijn vriend,
de Tilburgse student René Norenburg,
dook hij onder in Haaren. Omdat ze
valse persoonsbewijzen nodig hadden,
kwamen ze in contact met Haarense
gemeenteambtenaren die contact hadden
met de Raad van Verzet (rvv). Met nog
twee ondergedoken studenten, Frans en
Martien van de Weijer, werd een plaatselijke sabotagegroep gevormd, die via een
spectaculaire overval het bevolkingsregister in het Haarense gemeentehuis zou
laten verdwijnen.12 Met Martien van de
Weijer vormde Bim van der Klei vervolgens een nieuwe rvv-groep in Oisterwijk.
Adjunct-bedrijfsleider van Saboena, Mark
van de Snepscheut, vormde een schakel tussen de rvv en de
illegale activiteiten van Linthorst. Op maandag 4 september
ontving Van der Klei opdracht om een (munitie)trein te
laten ontsporen. Nog diezelfde avond zou de Oisterwijkse
rvv de rails in het Haarens Broek losschroeven. Echter de

Verzetsman ‘ome’ Jan Linthorst (1890-1944), gefusilleerd in Vught.

De Raad van Verzet (rvv) Oisterwijk, staand vlnr Wim van Enter
(‘Lange Willem’), Harry van Keulen, Simon (‘Bim’) van der Klei, M.H.
(‘Otto’) Schmitz, Jacky Kapteijn, Ben van Keulen, Hans Gerritsen
(‘Kleine Hans’) en Kees Santegoeds (‘Cor van Tilburg’), zittend vlnr
Wim Tensen, Hans Kapteijn, Mark van de Snepscheut, Appie Nijboer,
Cor IJzermans (‘Zwarte Kees’).

Op 4 september 1944 liet de rvv-Oisterwijk een Duitse trein ontsporen in het Haarens Broek.
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Kraft durch Freude speelde er meerdere avonden met orkest,
zang en dans voor soldaten van de Wehrmacht en inwoners.
Oisterwijkse arbeiders van het wva kregen vrijkaartjes
voor voorstellingen van Frontbühne in De Kunstkring of
het Wapen van Oisterwijk en gingen daardoor vaak voor
het eerst in hun leven naar een culturele voorstelling.
Oisterwijk beschikte in de oorlogsjaren over twee bioscopen: de Nieuwe Bioscoop (Kunstkring) en de City (Wapen
van Oisterwijk). De laatste bioscoop richtte zich meer op
jongelui gezien filmtitels zoals Haremgeheimen en Haar eerste avontuur. Doordat er een tekort ontstond aan fietsbanden en de reismogelijkheden in bezettingstijd beperkter
werden, floreerden de twee plaatselijke bioscopen.
De bezetter bevorderde bestudering van het ‘volkseigene’.
Op 31 maart 1941 hield schrijver Antoon Coolen in De
Kunstkring een lezing over Brabantse volkskarakters. Een
maand later zou op initiatief van de vvv een heemkundige
studiekring Oisterwijk worden opgericht, die tevens Haaren,
Udenhout en Moergestel omvatte. Pastoor Binck deed in De
Kunstkring een oproep om in Oisterwijk, waar oude geschiedenis met natuur en toerisme samenging, een provinciaal
museum voor ‘natuurlijke historie’ te vestigen.15 Het bleef
wishful thinking. Een heemkundekring met dertig leden en
een compleet bestuur onder leiding van notaris Van der Klei
en gemeentesecretaris De Valk stond in augustus 1941 in de
startblokken. Maar juist toen bleek de in 1940 opgerichte
Bond van Heemkundige Studiekringen in Noord-Brabant,
waarbij aansluiting gezocht werd, geliquideerd te zijn.
Het verbod van katholieke vak- en jeugdorganisaties en
de verplichte aansluiting bij de Kultuurkamer belemmerden het culturele verenigingsleven vanaf 1942 nog meer.
Muziekvereniging Asterius weigerde aansluiting bij de Kultuurkamer en legde haar activiteiten stil. De Kunstkring
traineerde de zaak wel, maar zou zich half januari 1943
toch aansluiten bij het Muziekgilde van de Kultuurkamer.
De bezetter besloot het onderscheid tussen een neutrale
en katholieke voetbalcompetitie op te heffen en alle clubs
onder te brengen in de neutrale (k)nvb. Oisterwijk telde
vier voetbalclubs: Nevelo (gelieerd aan de Lederfabriek),
pazo (van schoenfabriek Paijmans en Zonen), Oisterwijk
en wik (Willen Is Kunnen, voortgekomen uit de Katholieke Jonge Werkman), waarvan alleen de laatste club in
de katholieke competitie speelde. wik werd op 15 juni 1944
opgeheven om samen met golva (de in 1944 opgerichte
omnisportclub van de Joannesparochie, waar inmiddels
ook pazo deel van uitmaakte), ses (damesgymnastiek) en
lodek (korfbal) de omnivereniging Taxandria te vormen.
Het voetbal kabbelde ongestoord door het oorlogsgeweld

Een aankondiging van het Tobis bioscoopjournaal uit 1942 met daarin
een verslag van het bezoek van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart
aan de leiders van de Hitlerjugend in Oisterwijk. De Hitlerjugend had
Morgenrood aan de Scheibaan in bezit genomen als opleidingskamp.

verwachtte munitietrein was in Tilburg afgebogen naar Den
Bosch en in plaats daarvan ontspoorde een Duitse Rode
Kruistrein.13
Naast de lo/lkp en de rvv waren nog verscheidene individuele personen in het verzet actief. Zo hielpen de socialist
Wim Brugman, Willy van Breemen en Jopie Smulders
Joden aan een onderduikadres of vluchtroute. Brugman
werd verraden en overleed op 9 januari 1945 in concentratiekamp Neuengamme.14

Het dagelijks leven ging door
De meeste Oisterwijkers hadden geen bemoeienis met het
verzet. Natuurlijk werden ze wel getroffen door de Arbeidsinzet, de verduisteringsvoorschriften, de avondklok, het
inleveren van radio’s en de voedseldistributie, maar tot in
1942 kon het verenigingsleven vrij ongestoord zijn gang
gaan. Zo was de latere verzetsman Bim van der Klei in
december 1941 nog druk bezig met de oprichting van de
ijsclub Staalbergven. En in dat ven kon dankzij de Duitse
opvattingen over Körperkultur in de oorlogsjaren vrijelijk
gemengd gezwommen worden. De Kunstkring was actief
als nooit tevoren, hoewel een deel van het gebouw gebruikt
werd door de Distributiedienst. Het Duitse gezelschap
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voort. De verzetslieden kapelaan Jos Sleegers en Bim van
der Klei werden hoofdbestuursleden van Taxandria. Op zondag 3 september 1944, de dag dat Brussel bevrijd werd en de
volgende dag Antwerpen zou volgen met als resultaat ‘Dolle
Dinsdag’, won Nevelo thuis van De Kanaries (Den Bosch) en
Taxandria uit van Ons Vios. Toen op zondag 17 september
1944 Oisterwijk zijn openingswedstrijd op het nieuwe terrein aan de Heisteeg speelde, vlogen de geallieerde vliegtuigen over voor de bevrijdingsoperatie Market Garden. Maar
het voetballen ging onder alle omstandigheden door.

De beschieting van de munitietrein

De gevolgen van de beschieting door geallieerde vliegtuigen van de
Duitse munitietrein bij het station op 16 september 1944. De meeste
huizen op de Spoorlaan werden weggevaagd, inclusief de schoenfabriek van Paijmans en Zonen.

Tussen december 1943 en maart 1944 was 390 hectare bosgebied bij De Hondsberg en Groot Speijck door de Duitsers
ingericht als munitieopslagplaats. Het terrein was met
prikkeldraad, landmijnen, wachtposten en verbodsborden
ontoegankelijk gemaakt. Onder krijgsgevangen genomen
Russische militairen waren ‘vrijwilligers’ geworven om
het munitiedepot in te richten. Op ‘Dolle Dinsdag’ (5
september 1944) probeerden de Duitsers zonder al te veel
succes het complex op te blazen. Vervolgens besloten ze
met hulp van de Russen de munitie met vrachtauto’s naar
het station te vervoeren en van daaruit richting Duitsland.
Op 16 september 1944 zouden Britse Typhoons de aanval
inzetten op de munitietrein in Oisterwijk. Na drie bombardementen was de trein volledig verwoest maar ook twintig
woningen, twee boerderijen, de pazo-schoenfabriek en
drukkerij Van den Boogaard. Burgers redden het vege lijf
in (schuil)kelders of door richting bosgebied te rennen. In
de hele Spoorlaan brandden de huizen en bomen als fakkels. Als eerste betrad de transportcolonne van het Rode
Kruis het rampgebied. Een noodhospitaal werd ingericht
in de gymzaal van Catharinenberg. In totaal raakten 600
woningen beschadigd, maar als door een wonder vielen er
geen dodelijke slachtoffers. Wel waren er 15 gewonden en
kwam er enig vee om. Bij het opruimen van de projectielen
raakten 32 kinderen gewond door het spelen met gevonden
munitieresten. De hulpinzameling voor de slachtoffers leverde grote hoeveelheden kleding, beddengoed en meubels
op, maar aan de andere kant waren er ook plunderaars. Tot
in 1950 zouden herhaaldelijk grootscheepse opruimingsacties van nog aanwezige munitie plaatsvinden. Zelfs in
1987 moest de Explosieve Opruimingsdienst nog in actie
komen. In 1989 zou kunstenaar Nicolas Müller Jabusch
een herinneringssculptuur maken over de ontplofte
munitietrein, waarbij hij gebruik kon maken van origineel
materiaal dat twee jaar daarvoor gevonden was.16

Oisterwijk bevrijd
Oisterwijk werd in de eerste helft van oktober overspoeld
met zo’n 800 evacués uit Oirschot, die voor het oorlogsgeweld moesten vluchten. Zij werden in scholen en bij
particulieren ondergebracht.17 Op 20 oktober 1944 startten
de geallieerden de operatie Pheasant om West- en MiddenBrabant te bevrijden. Het Duitse Rode Kruis trok zich op
23 oktober terug uit Catharinenberg. Sprengkommandos
velden bomen en bruggen over de Voorste Stroom. In de
toren van de Petruskerk bevond zich een Duitse mitrailleurspost. De kerk en omgeving gingen op 25 en 26 oktober
zwaar gebukt onder granaatvuur. Op 26 oktober slopen
soldaten van de 15de Schotse Divisie via twee nog intacte
kleine bruggetjes Oisterwijk in. De bevrijding was een feit,
maar kostte 17 Oisterwijkers, 8 geallieerden en 15 Duitse
soldaten het leven.18
Vermeende collaborateurs werden vastgezet in de fraterschool aan de Kerkstraat, 87 mannen en 43 vrouwen
belandden daar in arrest. Onder hen waren de katholiekfascisten Arnold Meijer en Emile Verviers en de directeuren van de Lederfabriek Frans de Jong en August Hueber.
Ook Alphonse Hamers van de sigarenfabriek was aangehouden. Verviers, De Jong en Hueber zouden uiteindelijk
niet veroordeeld worden. Hamers kreeg in 1947 de ontzegging voor de periode van twee jaar om een leidinggevende
positie in de sigarenindustrie in te nemen. Meijer zou in
datzelfde jaar tot vier jaar cel veroordeeld worden, maar
kwam na aftrek van voorarrest en goed gedrag op 15 juli
1948 al weer vrij. De minder bekende gevangenen in de
fraterschool zouden voor een groot deel in november en
december 1944 reeds vrij komen, dit omdat in Oisterwijk,
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(Vermeende) collaborateurs worden na de bevrijding ingezet om mijnen
en munitie uit de Oisterwijkse bossen te verwijderen.

De geallieerde bevrijders reden op 26 oktober 1944 Oisterwijk binnen
langs door granaten vernielde huizen. Hier de zwaar beschadigde
kruidenierswinkel van Toon en Jaoneke van Iersel aan de Tilburgseweg (thans nr.68). In de dakopbouw de dochters Riet (voorgrond) en
Annie. De man met pet is mogelijk opa Van Iersel.

in tegenstelling tot vele andere plaatsen, de verhoren snel
op gang kwamen. De op 27 februari 1945 nog aanwezige
arrestanten werden naar Tilburg overgebracht en vervolgens
naar Vught.19
Burgemeester Verwiel wond zich op over de leden van de
Binnenlandse Strijdkrachten (bs), die na de bevrijding de
lakens uitdeelden. Hij klaagde bij de minister van Justitie
over het gedrag van de 160 bs’ers waarvan er volgens hem
nog geen tien in het verzet iets te betekenen hadden. De
aardappelen op het land werden niet gerooid omdat zij tien
gulden per week kregen, een warme kachel en Canadese
blikjes. Het wild om zich heen slaan van Verwiel naar
persoonlijke en politieke tegenstanders werd landelijk met
argusogen gevolgd. De minister van Binnenlandse Zaken
L. Beel besloot op 1 maart 1946 dat er geen aanleiding was
voor enige maatregel tegen Verwiel maar wenste wel dat de
Oisterwijkse burgemeester duidelijk gemaakt werd dat hij
zich van rancuneus optreden voortaan diende te onthouden.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

De vele politieke en persoonlijke vetes, al gevormd voor de
oorlogsjaren, hebben de zuivering in Oisterwijk zwaar belast. Tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945 riep Verwiel uit:
‘We waren één in ons verzet’ tegen ‘het trouwelooze nabuurvolk’.20
Toch was hij zich al vanaf de jaren twintig pijnlijk bewust
van het feit dat de Oisterwijkse samenleving geen eenheid
vormde maar tot op het bot verdeeld was. Hadden de notabelen uit de Dorpsstraat met de bouw van een ereboog, waarop
toneelschrijver Jan Vuijsters de tekst ‘Edele Brabant, were di’
had laten aanbrengen, niet aangegeven de hoop te koesteren dat met de Duitsers ook al het nieuwe en moderne uit
Brabant verdwijnen zou? Verwiel bracht met zijn uitspraak
een ideologische façade van eenheid aan om, zoals van een
modern bestuurder verwacht kon worden, alle krachten te
mobiliseren voor wederopbouw en industrialisatie.
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Het Rijke Roomse Leven
Devotionalisering en ontkerkelijking

De Franse Revolutie bracht ook voor de
katholieken gelijke rechten. De Staatsregeling van 1798 bepaalde dat gemeentebesturen er zorg voor moesten dragen
dat het grootste kerkgebouw aan het
grootste kerkgenootschap werd toegewezen. Daarvoor moesten de Oisterwijkse kerkgenootschappen cijfers betreffende aantallen leden overleggen. Het
werd geen verrassing dat in Oisterwijk
de rooms-katholieken de meeste parochianen telden (Oisterwijk 1483, Berkel
132, Heukelom 263, Balsvoort 23, totaal
1901), de hervormden en Joden kwamen
niet verder dan respectievelijk 129 en
118.1

1824

					

1970

Koning Lodewijk Napoleon, hier afgebeeld op een schilderij van Charles
Howard Hodges uit 1808, gaf in 1809 de Petruskerk weer in handen
van de katholieken. De protestanten mochten in de Kerkstraat een
kerk bouwen (rechterfoto).

De Bataafse Republiek maakte eveneens abrupt een einde
aan het begraven in de kerk. Dat gebeurde enerzijds om redenen van volksgezondheid (het stonk al tijden in de kerk),
anderzijds was ook hier weer het gelijkheidsideaal maatgevend: op deze wijze kwam zonder uitzondering iedereen
op een dodenakker terecht.2 De overheid wees voor elk
kerkgenootschap aparte begraafplaatsen aan.

aanmerkelijk sneller dan de restauratie van de oude kerk.
Op 2 september 1810 vond de eerste dienst plaats in de
hervormde kerk. Uit de oude Petruskerk werd de preekstoel meegenomen.
De oude middeleeuwse pastorie bij de Petruskerk bleef
vooralsnog in handen van de protestantse gemeente. In
1811 kochten de rk kerkmeesters daarom in de Kerkstraat
een pand (nu ‘Oude Pastorij’ geheten). In het najaar van
1856 vond uiteindelijk een ruil plaats met de hervormden.
De katholieken braken in 1859 de wat verder naar achteren
gelegen middeleeuwse pastorie af om deze door nieuwbouw langs de Kerkstraat te vervangen. 4
Voor de gemiddelde katholiek reikte het blikveld in de
eerste helft van de negentiende eeuw niet verder dan de
eigen parochie. Het besef tot een wereldkerk te behoren
speelde nog een ondergeschikte rol. Pastoor Arnoldus van
Coll (1810-1851), was dan ook vooral druk met de restauratieplannen voor de kerk en de inrichting van de (oude)
pastorie. Verder werd van de priesters een voorbeeldige
levensstijl verwacht. Om die reden moest bijvoorbeeld de
pastoorsmeid een minimumleeftijd van dertig jaar bezitten. Maar toen Dora Schijvens in 1824 haar entree maakte
op de oude pastorie was zij slechts 21 lentes jong. Na ruim
twintig trouwe dienstjaren was zij het die, volgens de
jonge kapelaan Jacobus Aarts, baas op de pastorie was.5

De Petruskerk weer in katholieke handen
Het duurde overigens nog lang voordat de Petruskerk feitelijk
weer in katholieke handen kwam. Tijdens zijn werkbezoek
aan Brabant bezocht koning Lodewijk Napoleon op 18 april
1809 de Oisterwijkse kerken, met als gevolg dat bij besluit
van 4 mei 1809 de katholieken de grote kerk terug kregen
van de protestanten. Maar de muren van de Petruskerk
stonden al jaren op instorten. Dominee Cornelis van
Strijen was om die reden al rond 1795 uitgeweken naar een
klaslokaal van de openbare school. De katholieken bezaten
dus in 1809 wel weer de Petruskerk maar moesten wachten
op restauratie. Pas in 1824 konden ze er weer daadwerkelijk kerken. Tot die tijd gebruikten ze hun ‘schuurkerk’ in
de Schijf, achter de huizen van de Hoogstraat.
Op 4 mei 1809 had Lodewijk Napoleon tevens besloten om
voor de hervormden een nieuwe kerk te laten bouwen.3 De
keuze viel op een perceel in de Kerkstraat. Dit alles verliep
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Ze probeerde de lastige kapelaan, die contact zocht met de
Bossche kerkleiding, in een kwaad daglicht te stellen door
openlijk rond te bazuinen dat de kapelaan zich erg lang
in de biechtstoel ophield met kwezeltjes en godvruchtige
meisjes. In 1845 vond de kapelaan een briefje met een onkuis liedje over zijn levenswandel voor het altaar. Na drie
regels daarvan te hebben gelezen wierp hij het schotschrift
in de latrine. Volgens hem was het liedje een samenspanning van Dora met jonge mannen, die meisjes bezwangerden, abortus lieten plegen en voor het einde van het lof de
kerk uitliepen. Toen Dora vervolgens naar buiten bracht
dat Aarts de ex-meid van de Moergestelse pastoor de preek
liet meeleren, hangende over de knie van de kapelaan,
was de boot aan. Aarts beschuldigde de pastoorsmeid op
zijn beurt ervan slechts half gekleed ter strate te gaan en
’s avonds vaak in de kamer van de pastoor te komen, terwijl
de arme kapelaan op dat moment werd opgesloten in zijn
eigen kamer. Kerkmeesters verklaarden de bisschop dat het
religieus leven onder de pastorietrubbels leed: weesgegroetjes in de kerk werden afgeraffeld en parochianen vonden
zelfs de kerkdeuren vaak gesloten. Bij de bevolking ging
het praatje dat Dora zwanger was. De Bossche kerkleiding
sprak met de reeds bejaarde pastoor af dat indien hij
Dora van de pastorie zou verwijderen, de kerkleiding de
kritische kapelaan Aarts zou overplaatsen. Juist in deze
tijd startten de paters redemptoristen hun volksmissies.
Zij preekten het veelvuldig biechten waardoor parochianen
bewuster het geloof zouden beleven. Pater Bernard Hafken-

De volksmissies van de paters redemptoristen bevorderden het biechten. Een van de negentiende-eeuwse biechtstoelen staat nog altijd in
de Petruskerk.

scheid kwam er in juli 1846 voor naar Oisterwijk. Naar
eigen zeggen trof hij er een stichtelijk volkje aan, maar hij
bleek meer moeite te hebben pastoor Van Coll aan zijn
afspraak te houden om Dora Schijvens van de pastorie te
weren. Al was ze officieel geen dienstmeid meer, ze leek
nog immer de pastorie te regeren. Burgemeester Vogels en
enkele raadsleden lieten verontrust aan de bisschop weten
dat er in Oisterwijk onder haar leiding geheimzinnige
bijeenkomsten van vrouwen plaatsvonden. Dora moest het
dorp verlaten, ze vertrok naar Loon op Zand waar ze met
een schoenmaker huwde.
De restauratie en inrichting van kerk en pastorie kostten de
Oisterwijkse parochie handen vol geld. De verpachting van
kerkbanken (jaarlijks per 1 mei), overlijdensmissen (vijf klassen) en het kerkhof (drie klassen) brachten het benodigde
geld in het laatje. Pastoor Van Coll stond dan ook zeer argwanend tegenover afscheidingspogingen van de gelovigen
uit Berkel (waarvan 40% in Oisterwijk en 60% in Udenhout
kerkte).6 Dat zou immers verlies van kerkgeld, rogge en paaseieren betekenen. In 1851 besloot bisschop Zwijsen om Berkel
toch tot een afzonderlijke parochie te bevorderen, hetgeen
zijn officiële beslag kreeg bij Koninklijk Besluit van 28 oktober
1852. Heukelom bleef gewoon in Oisterwijk kerken.

Van 1811 tot 1856 diende het witte pand links in de Kerkstraat als
pastorie. Dienstmeid Dora Schijvens deelde er vele jaren de lakens uit.

Devotionalisering
De rooms-katholieke kerk in opbouw hield zich in de eerste
helft van de negentiende eeuw niet alleen met de levensstijl van de priesters bezig, maar uiteraard ook met die van
de parochianen. De zondagsheiliging (heilige mis en lof)
en biecht waren belangrijke instrumenten om het geloofs-
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In de jaren dertig
konden communicantjes bij Vlaminckx
een communiefoto
laten maken. Hier een
opname uit ongeveer
1937 met Nel Visser,
haar zus Rie staat haar
met een kaars bij.

Een catechismus
uit ongeveer 1900
van Lucie Timmermans. De gelovigen
haalden al hun godsdienstige kennis uit
dit boekje.

leven te versterken. Dat kwam ook tot uitdrukking bij de
verbouwing van de kerk in 1823-1824. Beelden van de apostelen Petrus en Paulus stonden als zuilen (steunpilaren) bij
het altaar. Tussen deze zuilen was een klein poortje dat de
gelovigen een inkijk bood in het hemelse: het mysterie van
het brood dat uit de hemel neerdaalt. In de monstrans werd
de heilige hostie ter aanbidding uitgestald. De ’katholieke
optimmering’ van de kerk bevatte boven deze ‘minihemel’
een crucifix bevestigd op een kleine wereldbol, die in de
greep werd gehouden door een slang die weer verwees naar
de ‘boze geest’ van opstandigheid tegen God.7 Twee biechtstoelen in de kerk en twee zijaltaren van broederschappen,
die van het Heilig Sacrament en die van de Heilige Rozenkrans, gaven aan dat de versterking van de devotionele
geloofsbeleving serieus werd aangepakt.
De geloofskennis van de gemiddelde parochiaan reikte
niet verder dan de uit het hoofd geleerde antwoorden van
de Mechelse catechismus. De Oisterwijkse kinderen die
hun communie deden, toen degenen die vóór of op MariaLichtmis (2 februari) elf jaar werden, kregen op zaterdag en
zondag catechismusles. Ter aanmoediging ontvingen zij bij
het geven van de goede antwoorden een ‘beeldje’ (prentje).
In ruil voor vijftig ‘beeldjes’ kreeg de aanstaande communicant van de pastoor een kerkboekje. De eerste communie
vond in 1855 plaats op Passiezondag tijdens de mis van 6.30
uur. Na het lof kwamen de kinderen aan de beurt die het
jaar daarvoor hun eerste communie hadden gedaan, na een
tweede examen en biecht deden deze dan in de namiddag
hun ‘tweede communie’. Daar bleef het niet bij. Op maandagochtend volgden de kinderen die twee jaar geleden hun
eerste communie hadden gedaan en op dinsdag kinderen
die dat drie jaar geleden hadden gedaan. Zo kende de kerk
in die jaren ook een ‘derde’ en ‘vierde communie’.8
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Processies in de openbare ruimte stond de overheid nog steeds
niet toe. En dus moesten de gelovigen zich behelpen met een
rondgang in de kerk. Er waren processies op Driekoningen,
Maria-Lichtmis, Palmzondag, Paasdag, St.-Marcusdag,
Pinksterdag, Sacramentsdag, St.-Petrusfeestdag, Maria Hemelvaart, Maria’s geboorte en bij de geboorte van Christus.
Op Lichtmis deelde de pastoor gewijde kaarsen uit aan de
processiedeelnemers. De belangrijkste processie was die van
het Allerheiligste Sacrament. De processiebroeders verzamelden zich dan in de kerk met hun flambouwen en vaandel. Na een ommegang in de kerk bewierookte de priester
het sacrament in het tabernakel. Oisterwijk was rond 1850
nog een agrarische gemeenschap. Op St.-Marcusdag (25 april)
en de Kruisdagen (drie dagen voor Hemelvaart) vond in de
kerk een processie plaats gevolgd door een gezongen heilige
mis waarin gebeden werd voor de ‘vruchten der aarde’. De
pastoor ontving voor het lezen van deze mis een gulden, de
kapelaan tien cent. De gelden hiervoor werden ingezameld
bij de boeren.

De pastoor bemoeit zich met teerdagen
gilde en kermis
Veel vrije tijd hadden de negentiende-eeuwse Oisterwijkers
niet, een uitzondering vormden de teerdagen van de gilden
en de kermis. Dan werd er gedanst en gedronken en trokken mannen en vrouwen gezamenlijk op tot in de nachtelijke uren. Daar kon weinig goeds van uitgaan vond pastoor
Henricus de Wit (1851-1856). Hij bad tot God om de talrijke
gilden in Oisterwijk te doen verminderen, vooral omdat
de gildebroeders vaker het café dan de kerk bezochten. De
pastoor dicteerde allerlei verboden die de gilden moesten
opnemen in hun reglementen om zo in de toekomst nieuwe uitspattingen te voorkomen. Zo mochten gildebroeders
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voortaan nog maar één vrouwspersoon naar hun feesten
meenemen en die mocht niet jonger dan 20 jaar zijn. Het
‘schandelijke digtvrijen’ (tongzoenen?) moest volgens de
pastoor afgelopen zijn en ook de blijkbaar voorkomende
gewoonte dat vrouwen in de teerzaal van het gilde hun
kind de borst gaven. Omdat de gildebroeders niet allemaal
konden lezen, besloot de pastoor het reglement jaarlijks
voor te lezen. Maar hij kreeg tijdens die voorlezingen weinig aandacht van de gildebroeders. Die van het Oisterwijkse Ambrosiusgilde (bijenhouders) brachten gewoon hun
meisjes naar huis, terwijl de pastoor toch had voorgelezen
dat ‘vrouwspersonen zich bij het vallen van de avond zonder
begeleiding van manspersonen zullen huiswaarts begeven’. Het
gilde van St.-Catharina kreeg van de pastoor een veeg uit
de pan, omdat het maar liefst drie feestdagen per jaar had.
Het talrijkste gilde St.-Sebastiaan was volgens de pastoor
te ‘vrijzinnig’ en liet ‘vreemdelingen’ toe. De Wit ergerde zich
echter het meest aan het gilde St.-Barbara. Dat gilde maakte het blijkbaar zo bont dat de pastoor weigerde nog langer
missen voor dit gilde te doen. Het St.-Ambrosiusgilde van
Heukelom kwam een halve eeuw later in opspraak door dansende en dronken gildebroeders, die met de vrouwen na het
teerfeest ook nog eens de herbergen afstruinden. Pastoor
Hubertus van Heesbeen was zo verbolgen dat hij weigerde
nog langer een gildemis voor het Heukelomse Ambrosius
te lezen. Toen de gildebroeders in 1905 plechtig beloofden
nooit meer de reglementen te zullen overtreden, streek de
nieuwe pastoor Joannes van der Meijden over zijn hart.9
Vanaf 1860 kwamen paters redemptoristen of kapucijnen
met de kermisdagen naar Oisterwijk waar ze aanvankelijk
in de kapel van Catharinenberg en later in de kerk een
triduüm (driedaagse godsvruchtoefening) organiseerden.
Naast een Mariacongregatie voor jonge meisjes (1856)
startte in 1866 de Aartsbroederschap van de Heilige Familie, gericht op gezinshoofden. Na een jaar had de Heilige
Familie al 360 leden. Wat later kwam daar voor jongemannen de Kleine H. Familie bij die in de kapel van het Gasthuis haar bijeenkomsten hield.

De bedevaart naar Kevelaer was tot halverwege de twintigste eeuw
zeer populair. Het vaandel van de Oisterwijkse Kevelaerbroederschap
kreeg een plaatsje in de Petruskerk.

Bedevaarten
Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw, Oisterwijk lag inmiddels aan het spoor, werden bedevaarten naar
Bokhoven (St.-Cornelius), Handel en Kevelaer (H. Maria)
populair. Zo vertrokken tijdens de kermisdagen van 1875
115 congreganisten tegen een gereduceerd tarief met de trein
naar Kevelaer. Tot 1887 waren 500 Oisterwijkse parochianen
(maar liefst 25% van de communicanten) aangesloten bij de
Tilburgse Kevelaerbroederschap. Jaarlijks trokken er zo’n
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In de jaren zestig
van de negentiende eeuw waren
er ook enkele
Oisterwijkse zoeaven, waaronder
Antonius Verhoeven (1831-1897),
die de paus te
hulp kwamen in
zijn strijd tegen
de Italiaanse
nationalisten.

120 naar Kevelaer, 20 ‘per as’, 100 per trein. Vanaf 1887 werd
op aandringen van pastoor Hermanus van Beugen een eigen
broederschap opgericht om zo de Mariaverering plaatselijk
te verstevigen. Voor vertrek en bij terugkomst werd ook
nog een gezongen H. Mis bijgewoond. Die ochtendmis vond
al om 4.00 uur plaats, zodat de bedevaartgangers om 6.22
uur de trein konden halen. Desalniettemin verschenen er
in 1887 606 bedevaartgangers op het station, waarvan zo’n
100 uit omliggende dorpen. De vrouwen mochten in de
voorste wagons, de mannen in de achterste, in elke wagon
reisde bovendien nog een broedermeester of priester mee
om onderweg de godsvruchtigheid te bevorderen door het
bidden van de rozenkrans en zingen van religieuze liederen.
In Kevelaer werden A. van der Linden en G. Paijmans gehuldigd voor hun respectievelijk 50ste en 25ste deelname.10

De Petruskerk op de dag der inwijding (27 mei 1897).

per schip naar Rome was gereisd, waar hij de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum had bijgewoond.
Toen Bolsius terugkeerde werd hij in het dorp als een held
ontvangen. De paus vergunde hem en zijn nakomelingen
vrijstelling van de verplichting van vasten en onthouding.11
In 1868 werd in de kerk het beeld onthuld van de heilige
Joannes van Oisterwijk. De geestelijkheid wilde met het
beeld voor de martelaar van Gorcum en met het eerbetoon
aan de zoeaaf Bolsius laten zien dat ook Oisterwijkers bereid
waren te strijden voor de roomse wereldkerk. De teruggekeerde
zoeaven zijn wel nog jaren van het Nederlanderschap beroofd
gebleven wegens het dienen in een vreemde krijgsmacht.

Oisterwijkse zoeaven
In 1865 voerde de paus een hopeloze strijd tegen de Italiaanse nationalisten van Garibaldi. Eind van dat jaar werd een
collecte voor de paus op touw gezet, de St.-Petruspenning,
ook in Oisterwijk combineerden parochianen giften met het
schrijven van gedichtjes voor de paus. In februari 1866 vertrokken de eerste zoeaven, strijders voor de paus, Henricus
Massuger en Emmanuel Bolsius, naar Rome. Er zouden nog
vier Oisterwijkers hun voorbeeld volgen. Voor enkelen van
hen was dat geen succesvolle onderneming: drie overleden
er aan cholera en één kreeg een kogel in het hoofd. Ze hadden nog wel in 1867 een aanmoediging gehad van pastoor
Van Beugen, die tezamen met andere pastoors uit de regio

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

Een nieuwe Petruskerk
Een oud en vervallen kerkgebouw paste niet in het beeld
van een de wereld veroverende kerk. Overal in het land
werden door Pierre Cuypers neogotische kerken gebouwd.
Pastoor Van Heesbeen wist het besluit tot nieuwbouw te
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laten nemen in de vergadering van het kerkbestuur daags
na Driekoningen 1894. De oude kerkstenen dienden als
fundering. Aannemer P.H. Versteijne moest dagelijks zorg
dragen voor twee vaten bier op de werkplek. Op 24 mei
1897 kon bisschop Wilhelmus van de Ven de plechtige
inwijding verrichten. Met het resterende puin van de oude
kerk werd de Hoogstraat tot Blokshekken verhard. De
bevolking was daarover zo content dat ook delen van de
Kerkstraat, de Parallelweg (Spoorlaan), Boxtelsebaan en
Peperstraat ermee verhard werden.

Mariaverering

Bij het zilveren feest van het teruggekeerde Mariabeeld in 1935 werden
vier historische tableaus van Charles Eyck in de Mariakapel geplaatst.
Op een daarvan is de overdracht van het weergevonden beeld te zien.

Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw maakten
de paters redemptoristen tijdens hun volksmissies propaganda voor de viering van de meimaand als Mariamaand.
In 1854 zou de paus het dogma van Maria’s Onbevlekte
Ontvangenis afkondigen. Twee jaar later vormde zich in
Oisterwijk, na missionaire ijver van de redemptoristen,

De Mariaprocessie trekt in 1935 door het dorp (foto links). Fraters dragen
het Mariabeeld, daarachter bisschop A.F. Diepen.

Kapelaan Huijbers liet Pierre Cuypers, architect van de Petruskerk en in
1910 verantwoordelijk voor de restauratie van het Mariabeeld, devotieprentjes vervaardigen van olv ter Linde en de martelaar Joannes van
Oisterwijk.
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Een tweede parochie
en een gereformeerde kerk

een broederschap van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende
Bijstand, die zich richtte op de sterking en bescherming
van jonge meisjes. De Mariaverering in Lourdes en het uitroepen van de oktobermaand tot rozenkransmaand door
de paus in 1884 versterkten de devotie voor Maria.
In 1909 zou de Mariaverering een nieuwe impuls krijgen
toen kapelaan Huijbers en kunsthistoricus Xavier Smits
een oud Mariabeeld ontdekten bij de familie Van Roessel,
dat zonder nauwkeurig onderzoek werd bestempeld als het
middeleeuwse beeld van Onze Lieve Vrouwe ter Linde. Het
beeld werd door Cuypers (te) grondig gerestaureerd en op
een voetstuk geplaatst met rozen en lelies als tekenen van
zondeloosheid en maagdelijkheid. Kapelaan Huijbers wilde
eigenlijk een oude lindeboom als voetstuk, maar Cuypers
wees hem erop dat het onderstel dan minstens vier meter
hoog zou worden.12 Op 31 juli 1910 werd het Mariabeeld in
de Petruskerk op haar troon geplaatst. Kapelaan Huijbers
zag goede mogelijkheden om Oisterwijk op te stuwen
tot bedevaartcentrum. Cuypers liet hij twee bidprentjes
ontwerpen van Onze Lieve Vrouwe ter Linde en Joannes
van Oisterwijk, het kerkbestuur besloot van beide heiligen
beeldjes te laten maken. Volgens Huijbers was er uitgerekend op de dag dat het Mariabeeld in de kerk geplaatst was
een wonder geschied toen een Oisterwijkse moeder haar
kind, dat voortdurend door hoofdschuddingen geteisterd
werd, weer gezond thuis aantrof. Het nieuwsblad De Controleur stelde al in 1909 dat de vondst van een Mariabeeld
voor de Oisterwijkse geestelijkheid een ‘buitenkansje’ was,
‘want in ’n genadeoord [wordt] geld gewonnen’.13 In 1913 kreeg
de geestelijkheid toestemming van de overheid om voor
het eerst sinds eeuwen weer een processie door het dorp
te organiseren, van de Lindeboom naar het Mariabeeld in
de Petruskerk. De Tilburgsche Courant omschreef Oisterwijk al als het ‘Nederlandsch Lourdes’.14 Bij het zilveren
jubileum van het herplaatsen van het Mariabeeld (1935)
werd een middeleeuws mysteriespel (Die Sevenste Bliscap
onser Vrouwen) als openluchttoneelspel opgevoerd in een
tuin (‘Mariahof’) aan de Dorpsstraat. Uiteraard was er een
Maria-ommegang, met deelname van de Bossche bisschop
A.F. Diepen, en ook een historische optocht waarin hertog
Jan van Brabant en ‘den Jonker van Oisterwijk’ gekoppeld
werden aan de middeleeuwse Oisterwijkse Mariakapel. De
historische optocht eindigde met de marteldood van Joannes van Oisterwijk. Maar al het organisatiewerk ten spijt
zou Oisterwijk nooit uitgroeien tot een echt bedevaartsoord. Ook de plechtige kroning van Maria en Kind bij het
gouden jubileum in 1960 door bisschop Bekkers kon daarin
geen verandering brengen.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

Toen bisschop Diepen op 29 april 1926 het vormsel toediende
in de Petrusparochie, gaf hij aan de rector van Catharinenberg, Johannes van der Weerden, te willen spreken.15 De
bisschop deelde de nog slechts 29 jaar oude Van der Weerden mee dat hij hem wilde benoemen tot bouwpastoor van
een te stichten tweede katholieke parochie in Oisterwijk.
De pastoor van de Petruskerk was niet ingenomen met
het voornemen, maar stemde uiteindelijk toch toe. Een
zoektocht naar een geschikte locatie voor de nieuwe kerk
leverde vijf mogelijkheden op: de Weijenbergh en een ander
terrein gelegen aan de Gemullehoekenweg over de Voorste
Stroom dat eigendom was van de Petrusparochie, hotel De
Linde aan De Lind, villa Rustoord aan de Heusdensebaan
en het Lindepark achter sigarenfabriek De Huifkar. Terwijl
de onderhandelingen met de eigenaar van de Weijenbergh
reeds ver gevorderd waren, liet burgemeester Verwiel doorschemeren dat de nieuwe kerk aan De Lind moest komen.
Hij zou dan zorg dragen voor een ruime subsidie van de gemeente. Omdat echter het terrein van hotel De Linde met
tuin te klein was, moest ook het pand van café Borgaerts
op de hoek van de Peperstraat verworven worden. Voor
respectievelijk fl. 35.000 en fl. 15.500 konden beide panden
worden aangekocht. Aanvankelijk zou Jos. Cuypers uit
Roermond de kerk ontwerpen, maar hij bleek te duur.
Toen kreeg de Bossche architect H.W. Valk de opdracht.
De boeren van de parochie leverden gratis zand, maar door
de hoge kosten verleende het bisdom slechts toestemming
tot de bouw van een halve kerk zonder toren. Het aantal
zitplaatsen liep daardoor terug van 1000 naar 500 en een
voorziene kinderkapel ging niet door. De gemeenteraad
stelde genereus fl. 10.000 beschikbaar, maar doordat aan
De Lind gebouwd werd, bespaarde de gemeente flink op
infrastructurele kosten. Ook de Lederfabriek deed een
duit in het zakje en betaalde fl. 3000 zodat kerk en pastorie op het elektrisch net aangesloten konden worden.
Op 4 juni 1928 consacreerde de bisschop de Joanneskerk,
genoemd naar de Oisterwijkse martelaar van Gorcum. In
1951 startten plannen voor de afbouw van de kerk. Het
bisdom wenste geen toren, maar burgemeester Verwiel had
hier zijn zinnen op gezet en beloofde, nog voor de gemeenteraad hierin gekend was, als tegenprestatie een nieuwe
subsidie van fl. 25.000. De Joanneskerk met toren kwam in
de zomer van 1953 gereed.
De komst van Amsterdams kantoorpersoneel van de Lederfabriek, villabewoners en toeristen leidde er in 1930 toe
dat de gereformeerde kerk van Tilburg in het Oisterwijkse
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In 1928 kwam er een tweede parochie in Oisterwijk:
de Joanneskerk. Pastoor werd de rector van Catharinenberg Johannes van der Weerden (1886-1972).

Aan de Kivitslaan verrees in 1930 een gereformeerde
kerk, voor toeristen en kantoorpersoneel van de
Lederfabriek.

Hartbeeld in te plaatsen. De eerste fabriek die in de zomer
van 1920 hiertoe overging was de schoenfabriek J. van den
Brüle en Co.18 Via geestelijk adviseurs bij rk culturele- en
sportverenigingen werd getracht ook daar de ontwikkeling in roomse zin te sturen. In 1919 ontstond zelfs een rk
Geitenfokvereniging, genoemd naar de martelaar Joannes
van Oisterwijk.
Op zondag 2 december 1917 verscheen het eerste nummer
van het Kerkklokje, uitgegeven en gedrukt door de gebroeders Fons en Gust van den Boogaard. Reeds op 26 mei 1918
werd de redactie overgedragen aan de rk geestelijkheid.
Het Kerkklokje, dat binnen een jaar reeds over 800 abonnees beschikte, publiceerde naast kerkelijke diensten en
godsdienstleer vooral over ‘slechte’ lectuur, gemengde
verkering, zedeloze kleding en niet-katholiek georganiseerd zijn. Het blad werd de spreekbuis van de geestelijkheid.19 Het verwoordde de angst voor secularisering van
het maatschappelijk leven: ‘Laat de wereld rond ons razen
en woelen, laat doolaards stelsels uitvinden zoveel ze willen;
wij doen niet met hen mee en gaan rustig onzen eigen gang’.20
Die angst was ook de drijfveer achter de oprichting van
de Oisterwijkse afdeling van de rk Bond voor Groote
Gezinnen in januari 1928. De afdeling moest een ‘krachtig
bolwerk’ vormen tegen de ‘moderne’ leefwijze.21
Soms was echter de oprichting van een rk organisatie niet
een reactie op liberale of socialistische ‘moderne’ ideeën,
maar een katholiek antwoord op wegvallende traditionele
gebruiken. Zo kwam op 1 oktober 1932 het rk Begrafenisfonds Oisterwijk tot stand omdat de burenhulp bij overlijden
niet altijd meer afdoende bleek. Concrete aanleiding was een
voorval waar bij een uitvaart slechts drie dragers uit de buurt
kwamen opdagen zodat de veldwachter willekeurige passanten moest aanspreken de baar mee te dragen.22
Terwijl de pastoors zich verzetten tegen moderne ideeën,
leken de Oisterwijkse dominees deze juist te omarmen.
Vanaf 1921 tot in de Tweede Wereldoorlog had de protestantse gemeente twee rode dominees in huis. Predikant
Cornelius Kunst zette zich in voor de verheffing van de
arbeiders. Hij gaf hen als geheelonthouder een voorbeeld,
hield lezingen voor het Departement van het Nut over
Goethe en Shakespeare en was bestuurslid van de badclub
die gemengd zwemmen propageerde. Kunst werd in 1939
opgevolgd door Krijn Strijd, een antimilitaristische dominee,
die vanwege het toenemende nationalisme en militarisme
weigerde een kerkdienst te houden bij de geboorte van
prinses Irene. Kunst en Strijd stonden mijlenver verwijderd van de Oisterwijkse pastoors, die vooral bolwerken
tegen het ‘vreemde’ en ‘moderne’ wilden bouwen.

villa- en bosgebied (Kivitslaan) een kerkje wilde bouwen.
De gemeente Oisterwijk zag er een toeristisch belang in en
schonk fl. 500 subsidie nadat procuratiehouder van de Lederfabriek C.J. van der Maas de bouw van een dergelijke kerk
had aanbevolen.16 Toen vrij recentelijk de gereformeerden
en hervormden onder één Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. kwamen te vallen, is het kerkje in de zomer van
2004 gesloten en vervolgens gesloopt.

Het Rijke Roomse Leven
De onderwijsverzuiling leidde tot de vestiging van kloostergemeenschappen. De zusters Franciscanessen van Oirschot gaven vanaf 1844 katholiek onderwijs aan meisjes,
de fraters van Tilburg bedienden sedert 1899 het katholiek
onderwijs aan jongens. De zusters Franciscanessen van
Veghel verzorgden vanaf 28 mei 1877 de oudjes in het toen
nieuwgebouwde rk Gasthuis aan de Udenhoutseweg, in
1913 namen ze ook de wijkverpleging ter hand.17 De zusters
van Barmhartigheid van Maastricht startten in 1927 in
Huize Rustoord de opvang van ‘verwaarloosde kinderen’.
In de jaren twintig en dertig breidde de katholieke jeugdbeweging zich uit, vooral in de nieuwe Joannesparochie.
Kapelaan H. op de Coul was de grote initiator. De Joannesparochie kocht grond achter het klooster aan de
Schoolstraat en op 26 juli 1931 werd het parochiehuis aan
de Terburghtweg, onder architectuur van Jan van Esch,
geopend. Voor oudere meisjes kon in juli 1932 een van de
gemeente gehuurde woning in de Schoolstraat (het ‘kjvhuis’) ingezegend worden.
Er kwamen katholieke bonden voor arbeiders, middenstanders, boeren en fabrikanten. De geestelijkheid voerde
samen met de besturen van de katholieke vakbonden een
actie om fabrieken te laten inzegenen en er een Heilig

In het Rijke Roomse Leven
was een kinderaltaar als
speelgoed te koop. Hier
speelt Hans Vugs (verkleed
als pastoor met zwarte
bonnet) ‘misje’ achter de
ouderlijke woning aan de
Stationsstraat met zijn
broers Ton (links) en Pierre
als misdienaars of communicanten. De ‘hosties’
waren overigens pepermuntjes. De foto is van
omstreeks 1946.
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De resultaten van het devotionaliseringsproces laten zich
onder andere aflezen uit de toename van het aantal communies per communicant in de Petrusparochie. Belangrijk
daarin was het jaar 1905, waarin paus Pius x de veelvuldige
communie propageerde (waar tot dan toe het ‘Paaschen
houden’, eenmaal per jaar met Pasen ter communie gaan,
voldoende werd geacht) en de leeftijd van communicanten
van 11 naar 7 jaar verlaagde (‘de jaren des onderscheids’). De
cijfers verdubbelden tussen 1852 en 1860 en verviervoudigden tussen 1910 en 1940. Daarbij moet wel worden bedacht
dat vanaf ongeveer 1880 de helft van het aantal uitgedeelde
communies terecht kwam in de kloostergemeenschappen
Catharinenberg en rk Gasthuis.23
Jaar Communicanten Aantal communies
					

1852
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

1750
2300
1764
2060
2100
2250
2710
3200
2750
2846

De Sacramentsprocessie trok in de jaren vijftig en zestig elk jaar naar
een andere wijk. Hier de processie op het Durendaalplein.

moest de geestelijkheid constateren dat juist in de buurten
haar invloed tanende was. Bij de naoorlogse buurtverenigingen draaide alles om ontspanning en was het bidden
van de rozenkrans voor een overledene er niet meer bij.
Het Kerkklokje klaagde in 1946 dat steeds meer mensen
zondags de heilige mis verzuimden en dat het ter communie gaan in beide parochies terugliep. Het blad gebruikte
grove woorden toen het in 1949 schreef dat socialisten en
communisten het verdienden om ‘als een hond in ongewijde
aarde begraven [te] worden’. Het Kerkklokje kwam landelijk
onder vuur te liggen. Kapelaan en redacteur Herman de
Beer werd in de verdediging gedwongen en stelde slechts
gedoeld te hebben op verstokte leden van de socialistische
vakvereniging nvv, die hun zondagsplicht verzuimden,
geen ‘Paschen’ hielden en samenhokten. Die verdienden
zijns inziens ‘een flinke opstopper’ en omdat ze toch niet in de
kerk kwamen, had de kapelaan dit maar via het Kerkklokje
gedaan.24 Het aandeel van de ‘non-paschanten’ lag in beide
parochies in 1950 overigens slechts rond 1%, maar in 1960
was dat in de Joannesparochie, waar in de jaren vijftig een
nieuwe arbeiderswijk gebouwd was, gestegen tot 6,7%.25
Het waren niet alleen buurtverenigingen en socialisten die
voor problemen zorgden. Tussen 1950 en 1960 bleken ook
de congregaties in de parochies leeg te lopen. Een staatje
met de ledentallen in de Petrusparochie26 bevestigt dat:

Hosties per
communicant per jaar

8000
14700
16800
21600
26600
30000
42000
80000
104000
184000

4,6
8,8
9,5
10,5
12,7
13,3
15,5
25
37,8
64,6

Even veelzeggend is het kleine aantal ‘non-paschanten’,
parochianen die met Pasen niet ter communie gingen, of
zelfs in het geheel de kerk meden. Dat was nooit hoger dan
60 (1938 en 1941). Op basis van de veelvuldige communie
en het lage aantal ‘non-paschanten’, de hoge organisatiegraad binnen de katholieke vakbonden en jeugdbeweging,
het feit dat bijna elk huisgezin een abonnement had op het
Kerkklokje en het verwaarloosbaar aantal parochianen dat
lid was van neutrale of socialistische organisaties of een nietkatholieke school bezocht, mag geconcludeerd worden dat het
rijke roomse leven tot zeker 1940 allesoverheersend was.

Mariacongregatie (meisjes)
Kleine Heilige Familie (jongens)
Heilige Familie (mannen)
Derde Orde (vrouwen)

Ontzuiling én nieuwe parochies
Toen op 24 mei 1951 de Sacramentsprocessie voor het
eerst, na eeuwen verboden te zijn, weer over De Lind trok,
leek het rooms triomfalisme hoogtij te vieren. Tot in elk
geval 1964 zou jaarlijks deze processie gehouden worden
in diverse buurten. Maar het uiterlijk vertoon bleek in
dit geval slechts schone schijn. Reeds kort na de oorlog

1950

1960

380
67
250
37

110
50
89
19

Schoenfabrikant Bart Puts van Renata liet voor 28 van zijn
jonge schoenmakers in de meidagen van 1953 nog wel een
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anders gedronken as Lourdeswater’. En toen de bus stopte bij
de schoenfabriek, waar bezorgde ouders in drommen gereed
stonden, zongen de jongens uit volle borst ‘Avé, Avé’.27
Al in de zomer van 1954 werd er tussen gemeente en geestelijkheid in het kader van het ruimtelijk uitbreidingsplan
gesproken over vermeerdering van parochies. Ingehuurde
sociografen planden twee tot vier nieuwe parochies: in elk
geval plan-West en Scheepersdijk en eventueel Brede Steeg
(Bunders) en een parochie ten noorden van de spoorlijn. 28
De beide pastoors hadden weinig bezwaren, Van der Weerden liet wel vastleggen dat de nieuwe parochie Scheepersdijk niet het Klompven, Gemullehoekenweg en De Logt,
waar veel rijke burgers en boeren woonden, van de Joannesparochie mocht afsnoepen. De parochie St.-Markus in het
Westend startte in 1963 onder leiding van bouwpastoor
J. Schoenmakers. Op het Icarusplein werd een noodkerk
geplaatst. Nadat rond 1970 het kerkbezoek dramatisch
terugliep, kwam het bisdom terug op de toegezegde nieuwbouw en bleef de noodkerk gehandhaafd. In 1993 werden
noodkerk en parochie opgeheven. Priester Ton van Loon
kreeg in 1965 opdracht de parochie Scheepersdijk te stichten. In mei 1966 kwam de kleuterschool voor de nieuwe
parochie al gereed: de Zwaluw diende in de weekenden als
noodkerk. De jaren daarna startte in overleg met de Hervormde Gemeente (dominee Hans van Duyl) een onderzoek naar de mogelijkheid van een gezamenlijk kerkgebouw.
De achterbannen van Levenskerk en Hervormde Gemeente
reageerden positief, maar nadat emeritus hervormd predikant J.H. Smit Sibinga zich tegen het idee keerde, raakte
de Hervormde Gemeente verdeeld en durfde dominee Van
Duyl het experiment niet meer aan. Van Loon koos in 1966
voor de naam Christus Het Leven, op het laatste moment
verkort tot Levenskerk.29 De kerk, gebouwd als een ‘tent’,
opende op 21 februari 1971 de deuren. In de jaren zestig gebeurde iets wat de sociografen niet voorzien hadden. Veel
parochianen stopten met het bezoeken van de zondagsmis.
In de Petrusparochie kwam in 1967 nog maar de helft van
het aantal parochianen wekelijks naar de kerk, de zondagse mis van 11.00 uur en die van zaterdagavond hadden de
voorkeur. In de Joanneskerk bedroeg het aantal wekelijkse
misgangers in 1967 nog 68,2%, maar dat was in 1978 teruggelopen tot 34,7%.30 Momenteel heeft het bisdom plannen
om uiterlijk 1 januari 2014 de Joanneskerk en Levenskerk
te sluiten.

Tijdens het Rijke Roomse Leven waren praktisch alle meisjes van de
parochie, minstens op papier, lid van de Maria-congregatie.

bedevaart naar Lourdes organiseren, maar het schriftelijk
verslag van die bedevaart doet toch meer denken aan een
bedrijfsuitje. De jongens gingen in Lourdes natuurlijk wel
naar Maria, maar leken verder vooral bezig met sjekkies
roken, wijn drinken en contact zoeken met Franse meisjes in
de hoop er met één op de foto te mogen. In Parijs ontmoetten ze negers en schaars geklede dames. Op de terugreis
was de jongste deelnemer Joke van den Berg dan ook wat
bezorgd omdat hij was aangewezen ‘meneer Puts’ verslag
van de reis te doen, maar hij werd kameraadschappelijk
geholpen bij het voorbereiden van zijn speech door de medebedevaartgangers, die hem voorzeiden: ‘We hebben niks
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Onderwijs en maatschappelijke vorming

Het Verlichtingsdenken gaf een positieve impuls
aan het onderwijs. In de Franse Tijd kwam de
eerste onderwijswetgeving tot stand. Kinderen
moesten via klassikaal onderwijs opgevoed worden in maatschappelijke en christelijke deugden, maar onderwijzers mochten niet doceren
ten gunste van één bepaalde religie. De Onderwijswet uit 1806 bepaalde dat gemeenten het
openbaar onderwijs financierden. Verder mochten er bijzondere scholen opgericht worden die
hun gelden kregen uit fondsen of schoolgelden,
en dus niet van de overheid. De schoolinspectie hield alles nauwlettend in de gaten, maar de
schoolinspecteurs waren vaak van protestantse
huize en dat gaf in menig katholieke gemeente
problemen.

1844

						

1966

ook het beroep van koster en grafdelver uit, zoals al zijn
voorgangers sedert 1648. Toen hij vanwege de leerlingenaantallen een hulponderwijzer moest aanstellen, weigerde
de gemeente om de uitgaven daarvoor te betalen. Ente nam
daarom in 1810 zijn zoon maar in dienst als ondermeester.
Zijn opvolger Anthony Barrau, geboren in Amsterdam en
eveneens van protestantse huize, had het in het katholieke
Oisterwijk anno 1843 ook niet gemakkelijk. Hoewel de
schoolinspecteur hem prees als ‘doorkundig’ maar wel wat
streng, deinsden Oisterwijkers er op zondagmiddag na
het lof niet voor terug om de ruiten van zijn school aan
het Kerkplein in te gooien. De gemeente was niet bereid de
kosten voor reparatie te vergoeden. Het gerucht ging namelijk dat kinderen van de openbare school op hun beurt
de ruiten vernielden van de katholieke kerk. De totaal
uitgeleefde openbare school zou pas in 1869 vervangen
worden door nieuwbouw aan de Hoogstraat (Blokshekken). Dit alles dankzij een bijdrage van het Rijk, want de
gemeente bleef hardnekkig weigeren om meer geld dan
absoluut nodig voor het onderwijs uit te trekken.
Rond 1850 was in het schooldistrict waarin Oisterwijk lag
reeds 90% van de onderwijzers aan openbare scholen van
katholieke huize. Maar in Oisterwijk gold Barrau als een
starre protestant. Dat wekte wrevel in de gemeenschap,
waarvan protestanten slechts enkele procenten uitmaakten. Ook de schoolinspecteurs opereerden niet altijd even

De zesde klas van de openbare school op de Hoogstraat met rechts
meester Croonen op 29 juni 1895.

De aanhangers van de Verlichting wachtte in Brabant een
lastige taak. Rond 1815 kon 35% van de bruidegoms niet
schrijven, bij de bruiden was dat zelfs 50%. In vergelijking
met het landelijk gemiddelde bezochten relatief weinig
Brabantse kinderen de lagere school in de negentiende
eeuw: 40% tegen landelijk 50%.

Wrevel tegen ‘protestantse’ openbare
school
De meeste gemeentebesturen waren niet enthousiast als
het om uitgaven voor onderwijs ging. Zo kwam in 1778 in
Oisterwijk zelfs een protest uit de bevolking op gang toen
er plannen gepresenteerd werden voor een nieuwe openbare
school op het Kerkplein. Volgens de bezwaarmakers kon het
geld beter gebruikt worden voor verbetering van het wegdek
op De Lind en voor het vervangen van de houten bruggen
over de Voorste Stroom door stenen bruggen. Fabrikanten
hechtten meer belang aan infrastructurele maatregelen
en arbeiders hielden in de Franse Tijd hun kinderen in de
zomermaanden massaal thuis. De geïnde schoolgelden bedroegen in die maanden slechts de helft van die in de winter. In 1816 bleven in de oogsttijd 60 van de 150 kinderen
van school weg. Er was nog geen leerplicht en de arbeiderskinderen werkten dan massaal op het boerenland. Daarnaast zal de onwil om uitgaven voor de openbare school te
accepteren ook te maken hebben gehad met het feit dat het
openbaar onderwijs in Oisterwijk tot 1876 in handen was
van protestantse onderwijzers.1 De leerkrachten werden
slecht betaald door de gemeente. Daarom oefende Frans
Ente, onderwijzer aan de openbare school (1786-1834),
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De Franse school was in de negentiende eeuw gevestigd in een statig
wit pand op De Lind, later kwam het in gebruik als sorteerderij van de
sigarenfabriek De Huifkar. Nu staat hier het gemeentekantoor.
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tactvol, ze staken hun afkeer van katholieke onderwijzers
niet onder stoelen of banken: die waren doof, kreupel of
stonden, zoals de uit Oisterwijk afkomstige Haarense onderwijzer Jan Schijvens, de gehele dag met een slaapmuts
in de klas, althans volgens de schoolinspecteur.2 Toen het
Oisterwijkse gemeentebestuur in 1843 toestemming gaf
aan de katholiek Hendrik Willem le Masson om een Franse
school te beginnen, vreesde Barrau leerlingen kwijt te
raken, zeker toen Le Massons opvolger Jacobus de Kort in
1850 startte met katholiek getint herhalingsonderwijs op
zondag. Vanaf 1845 verloor Barrau veel meisjes aan de door
de zusters van Catharinenberg gestarte armenschool.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd, door het
toegenomen aantal priesterwijdingen en het bisschoppelijk
mandement van 1868, waarin stelling tegen openbaar onderwijs werd genomen, in steeds meer plaatsen in Brabant de protestantse onderwijzer vervangen door een gedegen katholiek.
Toen Barrau in 1876 met pensioen ging, spande pastoor
Van Beugen zich tot het uiterste in om de katholieke
hulponderwijzer Croonen benoemd te krijgen. Weliswaar
beschikte Croonen over slechts één akte (Frans), maar hij
was volgens de pastoor een brave en godsdienstige jongen, bovendien ook nog eens verloofd met een meisje van
Kluijtmans, een familie van kerkbestuurders. De opzet
van de pastoor slaagde; tegen de wens van protestantse en
katholieke notabelen benoemde de gemeenteraad Croonen
tot hoofdonderwijzer van de openbare school. Die zou het
vertrouwen van de pastoor niet beschamen: maar liefst
drie van zijn zonen kozen na het onderwijs door vader voor
de priesterroeping.3 De openbare school van meester Croonen zou tot de komst van de fraters gelden als de lagere
school voor katholieke jongens, terwijl vele meisjes naar
Catharinenberg gingen. De meisjes op de openbare school
werden overigens in een afzonderlijke klas geplaatst. 4
De Oisterwijkse protestantse en katholiek-liberale elite
stuurde zijn kinderen naar de Franse school. In een statig
wit gebouw werden aan De Lind (waar nu het gemeentekantoor staat) vooral hun zonen onderwezen in de handelsgeest of klaargestoomd voor een militaire opleiding.
De meest bekende leerling was in 1872 wel Theo van Gogh
uit Helvoirt, de broer van Vincent.

Het klooster Catharinenberg van de Franciscanessen, die vanaf 1844
onderwijs gaven aan Oisterwijkse meisjes. Het hoofdgebouw aan de
Poirtersstraat is van 1910.

Sinds koning Willem ii (1840) mochten kloosters weer
nieuwelingen aannemen en konden ze dus weer groeien.
Het doel van de zusters was niet enkel een contemplatief
leven leiden, maar ook liefdewerken verrichten. Het idee
was een armenschool voor meisjes te stichten.5 De zusters kregen van burgemeester Vogels alle medewerking,
doch de onderwijzer van de openbare school Barrau en
de schoolopziener waren niet gelukkig met de plannen.
Uiteindelijk verleende de minister toestemming aan de
zusters een school voor onderwijs aan minvermogende
kinderen en in de ‘vrouwelijke handwerken’ te starten, wel
met de uitdrukkelijke bepaling dat de school dan ook alleen voor arme kinderen bestemd mocht zijn. Dat laatste
moest voorkomen dat Barrau het schoolgeld van de meer
gegoede Oisterwijkse meisjes zou kwijtraken. Anna Maria
Bogaers (zuster Humiliana) zou op 2 april 1845 het eerste
schoolhoofd worden. Geheel zonder problemen verliep
dat niet. De schoolinspectie stond erop dat er een vergelijkend examen gehouden werd, waarbij elke onderwijzeres vrij
was te solliciteren. Maar of het nu aan het intrigeren van
burgemeester en pastoor lag of dat er gewoon niemand
belangstelling had, het einde van het liedje was dat de niet
bijster goed opgeleide zuster Humiliana als enige door het
examen kwam.6 Voor meisjes uit de gegoede stand kwam een
pensionaat tot stand (1845-1876), waarin een gouvernante de
jongedames vertrouwd maakte met Franse taal, tafelmanieren
en etiquette. In 1876 werd het pensionaat gesloten omdat de
congregatie bij nader inzien vond dat het toch niet zo goed
paste in het concept van een contemplatief leven. Het pensionaat was mede bedoeld ter rekrutering van nieuwe zusters,
maar de meisjes en de gouvernante leidden blijkbaar een
tamelijk werelds leven.
Er was zelfs een meester aangesteld die muzieklessen gaf.

Onderwijs en etiquette voor meisjes
In alle vroegte van de eerste mei 1844 vertrokken tien
zusters van het klooster Nazareth van de Franciscanessen uit Oirschot te voet naar Oisterwijk. De congregatie
had hier van de familie Van Hal, via een stroman, het
middeleeuwse klooster Catharinenberg in bezit gekregen.
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zag het als een opleiding voor fabrieksmeisjes die op jeugdige leeftijd huwden maar volgens de kapelaan dan nog geen
aardappelen konden schillen of de was doen. En dat kwam
omdat ze – alweer volgens de kapelaan – na de fabriekstijd
niks liever deden dan straat slenteren in hun zondagse bloesje
met witte kousen en schoenen. De fabrieksmeisjes moesten
via katholiek onderwijs opgevoed worden tot degelijke huisvrouwen.8 De huishoudschool kwam in 1948 in handen van de
zusters van Catharinenberg. Oisterwijk kende geen ambachtsschool voor jongens. Wel zou tussen 1901 en 1929 met
tussenpozen een schoenmakersvakschool actief zijn.9 De
omschakeling van handmatige naar machinale productie in de
schoenindustrie maakte deze vakschool uiteindelijk overbodig.

De Franciscanessen van Catharinenberg waren eigenzinnige
zusters, die zich door niemand de wacht aan lieten zeggen.
Ook niet door de pastoor. Dat ervoer Hermanus van
Beugen toen hij in 1873 verordonneerde dat in de tuin van
Catharinenberg een rk Gasthuis opgericht moest worden.
Daar hadden de zusters absoluut geen trek in. Het zou hen
beroven van hun moestuin en bovendien opzadelen met
een nieuw liefdewerk: de verzorging van ouden van dagen.
Moeder-overste Dominica van Aken bracht de bisschop op
de hoogte van de bezwaren en haar opvolgster Margaretha
van Iersel deelde de verbouwereerde pastoor eenvoudig
mede dat de zusters de taak niet op zich konden nemen
vanwege het contemplatieve karakter van de congregatie.
Van Beugen moest naar een ander terrein en een andere
orde uitkijken voor zijn te realiseren rk Gasthuis. Het zou
in 1878 gebouwd worden aan de Udenhoutseweg en de
zusters Franciscanessen van Veghel namen er de ouderenzorg op zich. Dat pastoor Van Beugen in 1877 weigerde
parochiegelden beschikbaar te stellen voor nieuwbouw
van de meisjesschool op Catharinenberg is in dit licht
niet zo verwonderlijk. Maar ook hier wisten de zusters de
overwinning te behalen, ze lieten de pastoor onder druk
zetten door de bisschop. De bisschop oefende overigens
wel kritiek uit op de gebrekkige onderwijsopleiding van de
zusters op Catharinenberg. Maar zelfs hij slaagde er niet
in de nonnen op andere gedachten te brengen. Weliswaar
leken de zusters in 1878 aan de druk toe te geven door de
onderwijsopleiding in het Oirschotse moederklooster te
gaan volgen. Maar in maart 1880 studeerden zij alweer op
hun eigen vertrouwde Catharinenberg.7
Er bleven op Catharinenberg twee onderwijsvormen bestaan:
een armenschool en een ‘Franse school’ voor leerlingen waarvan de ouders wel schoolgeld betalen konden. Toen de zusters
van Catharinenberg in 1891 weer, en zeer tegen hun zin in,
een afhankelijk huis van het klooster te Oirschot werden,
zou een einde komen aan deze constructie, op uitdrukkelijk
verzoek overigens van het schooltoezicht. Aan het einde
van de negentiende eeuw zaten er ongeveer 250 meisjes
op Catharinenberg. De openbare school telde in dat jaar
ongeveer evenveel leerlingen. Begin twintigste eeuw paste de
congregatie haar opvattingen vanwege de broodnodige financiën weer aan, met als gevolg dat Catharinenberg op 1 oktober
1904 opnieuw de deuren opende voor pensionaires.
De zorg om de opvoeding van de oudere meisjes bleef niet
beperkt tot de pensionaires. Na de totstandkoming van de
Nijverheidswet (1919) ging een jaar later aan het Kerkplein
de volkshuishoudschool St.-Martha van start, een initiatief
van een vereniging van gegoede vrouwen. Kapelaan Litjens
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De fraters komen naar Oisterwijk
De financiën van de Petrusparochie stonden er in 1896
een stuk beter voor dan onder Van Beugen. In het rk Gasthuis was de zus van deze pastoor, Elisabeth van Beugen,
overleden en zij had haar aanzienlijke kapitaal aan de
Petrusparochie overgemaakt. Alleen al van de rente dacht
pastoor Van Heesbeen de bekostiging van een door de fraters geleide rk jongensschool te kunnen betalen. Door een
stroman uit Leiden werd op 10 april 1896 de woning gekocht
van de inmiddels met emeritaat zijnde dominee Lodewijk
Gerard Roijaards. Die was niet op de hoogte dat de stroman
handelde namens de Oisterwijkse pastoor, volgens de overlevering zou de dominee daarna op de muur in zijn woning
de tekst ‘acquisita dolo et fraude’ (‘verkregen door list en bedrog’)
geschreven hebben.10 Architect Schoonenburg, tevens belast
met de bouw van het nieuwe raadhuis, veranderde de woning
van de dominee vervolgens tot fraterhuis.
Terwijl zusters van Catharinenberg hun tocht naar Oisterwijk
in 1844 nog te voet maakten, konden de fraters van Tilburg
in 1899 hun fraterhuis gerieflijk per trein bereiken. De jonge
dertiger Petrus Cornelis van Bokhoven (frater Perpetuus)
zou de eerste fraterdirecteur van huis en school worden.
Met zijn reuzengestalte en brede schouders leek hij de
aangewezen figuur om de katholieke Oisterwijkse kinderen
van de openbare school naar de fraterschool te krijgen.
Het schoolgebouw met vijf lokalen in de Kerkstraat werd
genoemd naar de martelaar Joannes van Oisterwijk en
startte op 16 mei 1899 met de twee laagste klassen, met respectievelijk 49 en 25 leerlingen en zes fraters. Het fraterhuis
kreeg de naam St.-Hermanusgesticht, naar de middeleeuwse
heilige Herman Joseph van Steinfeld, beschermer van moeders en kinderen. Én de voornaam van pastoor Van Beugen,
wiens zus tenslotte de stichting van het fraterhuis en school
had bekostigd, luidde ook Hermanus.
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De Huishoudschool St.-Martha rond 1928 aan
de Hoogstraat.

De Fraters van Tilburg introduceerden een
eigen (katholiek) leesplankje.

De eerste fraterschool Joannes van Oisterwijk aan de Kerkstraat
in 1912 met onder anderen de fraters Leonard Loos, Albertus
Jansen, Alexis van de Sanden en Reinaldus van den Hurk.

De Fraters van Tilburg startten in
1899 met twee klassen. Hier een
klas uit 1901 met achteraan in het
midden frater Perpetuus.

De fraters kwamen naar Oisterwijk in een periode waarin
het bijzonder onderwijs steeds meer steun kreeg vanuit de
overheid. In 1905 werden de salariskosten van dit onderwijs
voortaan door het Rijk betaald en in 1920 wisten de confessionele partijen (in ruil voor algemeen kiesrecht) met liberalen
en socialisten tot financiële gelijkstelling te komen via de
Lager Onderwijswet. Congregaties maakten het voor die tijd
overigens al mogelijk om katholiek onderwijs te geven door
de zeer lage kosten van levensonderhoud van de zusters
en fraters. Maar de verhalen over hun armoedig bestaan
behoeven wel enige nuance. Uit bewaard gebleven overzichten van de kosten van het fraterhuis uit 1906 en 1907 volgt
dat het uitgavenpatroon per frater zo’n fl. 50 boven dat van
een Oisterwijkse schoenmaker lag.11 Bovendien blijkt uit de
gespecificeerde uitgaven dat de fraters niet echt heel zuinig
leefden: in 1907 werd aan vlees fl. 662.53 uitgegeven, waarvan
tweederde aan rundvlees. In 1906 spendeerden de fraters
fl. 116,80 aan ‘snuif en sigaren’ en fl. 114,40 aan bier. Aan
melk werd slechts fl. 74,85 uitgegeven en aan rk boeken en
tijdschriften fl. 77,41! De uitgaven voor eieren en vis waren
eveneens laag, maar de fraters beschikten wel over een eigen
kippenhok.
De komst van de fraterschool luidde het einde in van de openbare school, ook al stond die onder leiding van een katholiek
onderwijzer. In 1902 startte bovendien, op instigatie van een
aantal protestantse notabelen, aan de Kerkstraat de Oisterwijksche Schoolvereeniging (osv), een algemeen-bijzondere
school, waarop voornamelijk protestantse leerlingen zouden
komen te zitten en kinderen van Oisterwijkse socialisten en
‘asociale’ gezinnen, die door de fraters geweerd werden. De
osv stond daarom in katholiek Oisterwijk al snel bekend als
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De bijzonder neutrale (grotendeels protestantse) Oisterwijksche
School Vereeniging (osv) aan de Kerkstraat vierde in 1912 het tienjarig bestaan. Katholieken noemden de osv vaak spottend de ‘bokkenschool’. Rechts op de foto het bestuur van de osv, zittend handelaar
George Perk (links) en kantonrechter A.H. de Balbian Verster, staand
postdirecteur Lambertus Pitlo en dominee P.A. Riedel (rechts). Naast
Perk zit hoofdonderwijzeres Thijtje Bakker.

de ‘bokkenschool’, de bok met horens was het symbool voor
al het ‘boze’ en ‘duivelse’. Overigens deelde niet iedereen die
opvatting. De katholieke notabele A.J. Zoetmulder stuurde
zijn zoontje juist naar de osv omdat hij hem niet wilde
blootstellen aan de ruwe en onbeschaafde arbeiderskinderen
(‘Oisterwijksche boefjes’) van de fraterschool.12
De groei van de fraterschool nam dusdanige vormen aan dat
het personeel in 1916 al voor de helft uit katholieke lekenonderwijzers bestond. In 1922 kwam een tweede school tegenover het fraterhuis en de oude school gereed: de Johannes de
Doperschool, door zijn lagere ligging de ‘school in de kuil’ en
lange tijd ook ‘de nieuwe school’ genoemd. De uitbreiding van
het onderwijs zorgde ervoor dat na 1900 praktisch iedere
bruidegom en bruid in Oisterwijk bij hun huwelijksakte
ervan blijk konden geven te kunnen lezen en schrijven. Het
schoolgeld was afgeschaft. Naast lezen, schrijven en rekenen
hadden de fraters ook aandacht voor toneel en zang. De fraters
stichtten in 1906 het patronaat (met herhalingsonderwijs)
en er ontstonden jeugdclubjes. Zelfs een schooluitje naar de
Loonse en Drunense duinen ontbrak niet op het programma,
maar bleef wel beperkt tot tweederde van de leerlingen. Een
derde part, met de slechtste cijfers, moest thuisblijven.
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grond gekocht van de familie Schoenmakers (eigenaren
van De Weijenbergh) gelegen aan de Kerksteeg (nu Schoolstraat). De zusters Franciscanessen bleken bereid om met
eigen geld het klooster en de bewaarschool voor jongens en
meisjes te laten bouwen. De gemeente financierde de bouw
van de lagere meisjesschool die overigens de naam olv ter
Linde kreeg, zodat de pastoor alleen de dodenakker en het
parochiehuis voor eigen kosten in gereedheid moest brengen. Architect Valk, die ook de kerk getekend had, maakte
een ontwerp voor klooster en scholen aan de Kerksteeg.14
Toen eind 1929 de plaatselijke commissie van toezicht op
het lager onderwijs de nieuwe school bezocht, was er enkel
lof. Vooral de moderne kleuterschool met een eigen tafeltje
en stoeltje voor elke leerling maakte indruk.
Toen in de jaren dertig de beide fraterscholen aan de Kerkstraat zo vol zaten dat er leerlingen wegens plaatsgebrek
moesten worden afgewezen, zag pastoor Van der Weerden
zijn kans schoon ook een jongensschool binnen zijn parochie
te krijgen. Hij wilde een fraterschool, echter de katholieke elite in zijn parochie, met burgemeester Verwiel voorop, wenste
een katholieke jongensschool onder leiding van leken. Maar
de pastoor bleek de toch ervaren bestuurder Verwiel te slim
af. Hij liet een petitie starten, waarbij 280 parochianen hun
handtekening zetten ten gunste van de fraters, dit volgens
de pastoor ‘tot even grote ergernis van ons achtbaar dorpshoofd’.
Op 28 september 1938 kon aan de Nicolaas van Eschstraat de
St.-Josephschool, wederom een creatie van architect Valk,
van start gaan. Burgemeester Verwiel toonde zich een slecht
verliezer door ten overstaan van de fraters en de pastoor
slechts de hoop uit te spreken dat in de toekomst het peil van
deze school zou worden opgevoerd ‘tot dat van stadsschool’.15

Al snel zouden ook lekenonderwijzers op de fraterschool ingezet worden.
Hier de klas van de uit Haaren afkomstige Petrus Reijnen (1894-1953),
die er vanaf 1913 ‘meester’ was.

rk school belangrijk onderdeel inrichting
parochie
De periode 1920-1940 vormde misschien wel het hoogtepunt
van het Rijke Roomse Leven. Overal werden nieuwe parochies
uit de grond gestampt. In Tilburg verdubbelde het aantal parochies en ook in Oisterwijk kwam er een tweede parochie tot
stand. Pastoor Van der Weerden wilde zijn nieuwe parochie
opbouwen rondom de kerk: een klooster voor de geestelijkheid die onderwijs moest gaan geven, een lagere school met
bewaarschool en een patronaat of parochiehuis voor de jeugdbeweging. Het zou allemaal in de nieuwe Joannesparochie
tot stand komen. Het hielp wel dat de commissie tot toezicht
op het lager onderwijs in Oisterwijk in december 1927 nog
geklaagd had over het te grote aantal leerlingen in de klassen
van Catharinenberg. Er waren er 60 (!) in de klas geteld.13
Over belangstelling hoefde pastoor Van der Weerden niet
te klagen. Op 3 februari 1927, dus nog voor zijn kerk er
stond, kwam de algemeen overste van de Zusters van
Barmhartigheid uit Maastricht reeds op bezoek met de
vraag of zij op villa Rustoord, waar ze een gesticht voor verwaarloosde kinderen wilde starten, ook een bewaarschool
mocht openen. Vervolgens stonden ook de Franciscanessen
uit Oirschot gereed met het aanbod een tweede klooster
in Oisterwijk te starten met school. Omdat de parochie
ook nog uitzag naar een eigen kerkhof werd een ruime lap
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Tot in de jaren zestig leerde je schrijven op de St.-Josephschool (en alle
andere scholen) met een kroontjespen.

Pastoor Van der Weerden wist met hulp van de Franciscanessen zijn in
1928 gereed gekomen Joanneskerk uit te breiden met een klooster en meisjesschool (1929) én een parochiehuis (1931) voor de jeugd. Zo ontstond een
ensemble van gebouwen die getuigden van het Rijke Roomse Leven.

Secularisering van het onderwijs en komst
van nieuwe scholen
Voortdurend waren er in de negentiende en twintigste
eeuw conflicten over de inrichting van het katholiek
onderwijs tussen geestelijkheid en katholieke bestuurders. De kwaliteit van het onderwijs speelde daarin een
voorname rol. Toen de fraters in 1956 vertrokken van
de St.-Josephschool, waren pastoor Van der Weerden en
wethouder Van der Aa aangeslagen, de laatste sprak zelfs
van ‘een ramp voor Oisterwijk’. Maar de vakbond van katholieke lekenonderwijzers zag dit heel anders. Jonge en goed
opgeleide onderwijzers stonden te trappelen van ongeduld
om in het lager onderwijs aan de slag te kunnen. De fraters
voelden dit beter aan dan de pastoor en wethouder, ze gingen zich steeds meer toeleggen op de missiegebieden. Wel
hadden de fraters in 1955 nog een ulo (uitgebreid lager onderwijs) voor jongens gestart aan de Burg. Verwielstraat,
genoemd naar Petrus Canisius, de Nijmeegse jezuïet en
bekende van de middeleeuwse Oisterwijkse begijnen, maar
eigenlijk naar frater Petrus Canisius, die bij de stichting
van de ulo hoofd der congregatie was. De fraters gaven
voortgezet lager onderwijs (vglo) aan kinderen, die vrij direct na de lagere school (er was toen leerplicht tot 14 jaar)
gingen werken. Deze school werd geleid door frater Deodaat van de Voort (uit Udenhout), die vele jaren in Oisterwijk doorbracht, naar verluidt omdat hij de congregatie een
bos tussen Rosepdreef en Oirschotsedijk bezorgde, waar de
fraters op eigen terrein van de natuur konden genieten en
in een vennetje zelfs een eigen zwembad hadden.
Vanaf 1960 nam het aandeel religieuzen in het katholieke onderwijs snel af. In 1966 vertrokken alle fraters uit Oisterwijk.
Het grote aantal uittredingen en de prioriteit bij de missie
noopten daartoe. En ook in 1966 begonnen de Oisterwijkse
lagere scholen met het toelaten van jongens én meisjes. Het
gescheiden onderwijs van de zusters en fraters paste niet
bij de nieuwe tijd. In het volgende decennium waren alle

Jongens van de St.-Josephschool vermaken zich in de jaren vijftig op
de speelplaats en op het ‘parochieveldje’ aan de Terburghtweg.
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schoolhoofden niet-religieuzen. In 1986 ging zuster Théonee als laatste religieuze in het Oisterwijkse onderwijs met
vervroegd pensioen. Zes jaar daarvoor hadden de Franciscanessen reeds besloten om geen nieuwe leerlingen voor het
pensionaat Catharinenberg meer aan te nemen, waardoor in
juli 1984 de laatste pensionaires uitgezwaaid konden worden.
De voormalige armenschool van Catharinenberg – de Agnesschool – bleef samen met de Theresiaschool (inclusief mulo)
voor welgestelde leerlingen en pensionaires gehuisvest aan
de Poirtersstraat, totdat in 1953 besloten werd een nieuwe
Agnesschool ‘in de Putten’ te laten bouwen. Deze Agnesschool moest in 1990 wijken voor nieuwbouw van scholengemeenschap Durendael. Een jaar daarvoor was de school
gefuseerd met de in 1974 gestarte Bundersschool.
Oisterwijk kreeg in 1953 toestemming een school voor
bijzonder lager onderwijs te beginnen, maar pas in 1959
ging de school (Maria Vreugderijcke) van start, eerst in
tijdelijke huisvesting, vanaf 1960 aan de Burg. Verwielstraat. De naam zou veel later veranderen in Mozaikschool, welke nu reeds enkele jaren met basisschool De
Coppele in één brede school in de wijk het Westend zit. In
Oisterwijk-Oost kwam in 1957 nog een afsplitsing van de St.Josephschool tot stand: de Aloysiusschool aan de Visserslaan.
De St.-Josephschool aan de Nicolaas van Eschstraat ging
op in de olv ter Lindeschool en wordt sedertdien gebruikt
als creatief centrum De Krekel. De Aloysiusschool veranderde de naam in De Zwaluw en fuseerde met basisschool
Merlijn (de voormalige o.l. Vrouwe ter Lindeschool aan
de Schoolstraat) tot brede school De Tovervogel. De twee
fraterscholen in de Kerkstraat bleven ook niet bestaan. De
Joannes van Oisterwijkschool werd in 1969 verplaatst naar
de hoek Beukendreef-Prinses Beatrixstraat, eveneens in
het Westend. De school hield in 1993 op te bestaan, de leerlingen werden overgeplaatst naar basisschool De Coppele.
De Johannes de Doperschool verloor veel leerlingen aan de
nieuwe school in de Bunders, in 1974 ging de school als De
Coppele verder in het Westend, waar in 1980 samen met
het wijkcentrum een nieuw gebouw betrokken kon worden.
De osv trok in de jaren vijftig nieuwe leerlingen uit repatriantengezinnen uit Nederlands-Indië. De school kreeg
in 1954 nieuwbouw aan de Spoorlaan (nu Tiliander). Door
de terugkeer van openbare scholen in Oisterwijk verloor
de osv langzamerhand toch leerlingen. In 1995 moest de
school bij gebrek aan leerlingen opgeheven worden. Na
meer dan vijftig jaar afwezigheid keerde in 1973 met De

De lange schoolgangen van de St.-Josephschool.

Kikkenduut het openbaar onderwijs terug in Oisterwijk. In
de nieuwe wijk Pannenschuur hield de gemeente eind 1978
een enquête naar de schoolvoorkeuren. Zestig procent koos
ondanks de secularisering en leegloop van de kerken toch
voor een katholieke school, twintig procent voor openbaar
onderwijs en twintig procent voor algemeen-bijzonder
(zoals osv). In 1980 kwam De Akker als katholieke school
tot stand en De Kajuit startte in 1981 als samenwerkingsschool van openbaar en algemeen-bijzonder onderwijs;
vanaf 1989 werd De Kajuit een gewone openbare school.
In 1989 volgde katholieke basisschool De Molenhoek en in
1990 openbare basisschool De Wingerd. Recentelijk fuseerden De Wingerd en De Kajuit tot basisschool Darwin.
Ook het middelbaar onderwijs in Oisterwijk ontkwam niet
aan reorganisatie en fusie. Op 1 september 1974 fuseerden de
Canisiusmavo voor jongens en de Theresiamavo voor meisjes
tot scholengemeenschap Durendael voor mavo/havo. In
1987 werd Durendael een omo-school met vwo en vmbo
(fusie met de lhno-school St.-Martha). Nieuwbouw van de
scholengemeenschap volgde in 1991 op de plek van de oude
Agnesschool aan de Van Kemenadelaan. De naam droeg de
school al enkele jaren, in een tijd toen nog aan nieuwbouw
gedacht werd in de omgeving van het oude kasteel Durendael,
waar later een grote sportaccommodatie tot stand kwam.
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‘Oisterwijk Omhoog’
Cultuur en sport

De muziekkiosk op De Lind vervulde reeds in de
negentiende eeuw een centrale rol in het culturele leven van Oisterwijk. Toen deze ‘muziektempel’ dankzij een genereuze bijdrage van dr. Pieter
Wellenbergh, beschermheer van het schuttersen muziekgezelschap Asterius, op 20 juli 1882
gereed kwam, wees Hendrik van Beckhoven,
president van Asterius, leerlooier en later burgemeester, op het belang van culturele ontwikkeling naast de reeds in gang gezette economische
opleving door de schoen- en ledernijverheid. Hij
haalde hiervoor de Oisterwijkse dichter Adriaen
Poirters aan: ‘Waar het nuttige met het aangename
vereenigd is, dáár is het volk gelukkig’. Elke maand
zou Asterius op zondagmiddag een volksconcert
op de kiosk verzorgen.

1846

						

2004

tijdens bijzondere gelegenheden, zoals de opening van het
station. Toen Asterius in 1890 besloot de concerten in het
Wapen van Oisterwijk voortaan ook voor vrouwen open te
stellen, bedankten elf donateurs, maar traden ook zestien
nieuwe leden toe. Een jaar later was Asterius present bij
het inhalen van pastoor Van Heesbeen, die prompt donateur werd. Asterius was ook prominent aanwezig bij de
ingebruikname van de nieuwe Petruskerk in 1897. Tot de
eeuwwisseling was het blijkbaar geen probleem dat de
vereniging neutraal was. Terwijl de harmonie van Asterius
bloeide, raakte de handboogschutterij in verval en werd
in 1905 opgeheven. Als harmonie bleef Asterius echter hét
culturele gezicht van Oisterwijk. Met concerten op de eigen
kiosk op De Lind, met president Henri Kluijtmans die behoorde tot de meest gezaghebbende katholieke families en
met een protestantse beschermheer en geldschieter Pieter
Wellenbergh, die naast de kiosk in 1909 ook een nieuwe
concertzaal bekostigde in het Wapen van Oisterwijk.
Rond 1900 nam het aantal neutrale culturele- en sportverenigingen in Oisterwijk fors toe. Naast Asterius ontstonden
de handboogschutterijen Vrede Onder Ons, Nimrod en
Nieuw Leven, de scherpschutters van Wilhelmina en het
kruisbooggezelschap ‘De Spruit wordt een boom’. Onder
invloed van de activiteiten van de anwb kwam er een
Oisterwijksche Wielerclub tot stand en in café De Gouden

Asterius was een neutrale vereniging. Toen kapelaan Anton
Huijbers in 1912 de katholieke Kunstkring oprichtte, met als
uitdrukkelijk doel neutrale verenigingen uit te bannen, brak
er een ware burgeroorlog uit tussen Asterianen en Kunstkringmannen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog weigerden
muzikanten van Asterius om De Kunstkring op de kiosk te
laten spelen. Dat incident leidde tot het opstappen van de
voorzitter en 27 leden. Asterius raakte in financiële nood.
In 1923 besloot het bestuur om de muziekkiosk op De Lind
aan de gemeente te verkopen, waardoor voortaan alle muziekverenigingen gebruik konden maken van de kiosk achter het
raadhuis. Het gemeentebestuur liet architect Kok bij het
opstellen van het uitbreidingsplan van de gemeente een
ontwerp maken voor een nieuwe beeldbepalende muziekkiosk op De Lind. Deze werd op 18 mei 1929 feestelijk
geopend met concerten van Asterius, Kunstkring en Zang
en Vriendschap. Burgemeester Verwiel zag de nieuwe kiosk
als een culturele uitdrukking van het moderne Oisterwijk,
als een ’sieraad voor onze mooie Lind en onze gemeente’.1

Handboogschutterij en harmonie Asterius
De handboogschutterij werd midden negentiende eeuw zeer
populair en nam de culturele rol van de oude schuttersgilden
over, die door de geestelijkheid in deze periode fel bestreden
werden vanwege vermeend drankmisbruik en wilde danspartijen op hun feestdagen. Kapelaan Huijbers wist drie van
de vier gilden, St.-Sebastiaan, St.-Joris en St.-Catharina, te
bewegen om hun kostbare attributen in bewaring te geven bij
de gemeente. Alleen St.-Barbara weigerde. ‘Een goede soldaat’,
zei de oude Kosters van dat gilde, ‘geeft zijn wapens niet af en
houdt zijn vaandel vast’.2 Pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw zouden de schuttersgilden uit hun as verrijzen en de
steun van de geestelijkheid herwinnen.
In 1846 richtte de achttienjarige protestantse belastingklerk Jan Arnold Rijpperda de handboogschutterij Asterius
op.3 De vereniging bestond voornamelijk uit de nieuwe dorpselite van nog jonge leerlooiers, koopmannen en ambtenaren.
Tijdens de kermisdagen van 1847 organiseerde Asterius
haar eerste concours. Met een dertigtal andere handboogschutterijen (waaronder Uitspanning uit Moergestel) nam
Asterius op 23 juni 1851 deel aan een concours dat door
koning Willem iii was uitgeschreven rond paleis het Loo in
Apeldoorn. Als dank ontvingen alle deelnemende verenigingen de titel Koninklijke handboogschutterij. Vanaf 1856
was Asterius thuis in herberg Wapen van Oisterwijk van
Asterius-voorman Nol van Roessel. Drie jaar later vond
men het tijd om een harmonie aan de schutterij te verbinden,
die in de kermisweek optrad in het verenigingslokaal en

De muziekkiosk (1882) van Asterius op De Lind bevorderde het openbare culturele leven in Oisterwijk.
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Het kruisbooggezelschap ‘De Spruit wordt een boom’ was in de jaren
twintig van de vorige eeuw thuis in het café van Jan van Doleweerd
(Spoorlaan). Zittend vlnr Kees Bekkers, mogelijk Kees Snoeren en
Janus van Baast. Staand vanaf links: Harrie Heykants, Jos van
Doleweerd en Marinuske van den Bogaard (met hoed), Jan Snoeren
(6de,met sjaal). Staand 4de en 5de van rechts: Ties van Doleweerd en
mogelijk Christ van Vught.

In de negentiende eeuw werden de gilden verdrongen door handboogschutterijen. De meeste gilden leverden hun zilver in bij de gemeente.
Alleen St.-Barbara weigerde. De hier afgebeelde ‘Duimke’ Kosters vond
dat zijn gilde, als een goed soldaat, wapens en vaandel moest behouden.

Leeuw aan de Spoorlaan was postduivenvereniging De
Luchtbode thuis. Op zondag 16 april 1899 beleefde Oisterwijk zijn eerste voetbalmatch toen het Tilburgse Willem ii
op bezoek kwam bij het voetbalteam ovc (Oisterwijksche
Voetbal Club) van Instituut Felix, de Franse kostschool.
Willem ii won met 1-3. Oisterwijk telde in 1905 twee kegelclubs, Jonas was thuis in café De Walvisch van E.K. Michels,
Kerkeinds Streven kegelde in café Kerkzicht.
Protestantse notabelen en kroegbazen speelden een vooraanstaande bestuurlijke rol in al die verenigingen of traden
als geldschieters op. Dit leidde tot grote ergernis bij de
Oisterwijkse pastoors. Zo organiseerde sociëteit De Vereeniging, waarvan vooral protestantse notabelen lid waren,
een besloten bal in hotel Van Opstal (nu De Dorpsherberg).
Tijdens dat bal op zaterdag 24 januari 1889 gooiden enkele
jongeren stenen door de ruiten. De opgetrommelde veldwachters weigerden echter in te grijpen. Volgens liberale
kranten waren de ongeregeldheden een direct gevolg van
het intrigeren van de pastoor tegen het dansen. 4 Dat is
heel goed mogelijk want pastoor Van Beugen had al eerder
zijn afschuw uitgesproken over ‘Nachtbals’ georganiseerd
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De in 1859 opgerichte harmonie van handboogschutterij Asterius is
het oudste nog bestaande muziekgezelschap van Oisterwijk.

speelde het geen rol tenzij die van
“zwijgende broeder” te midden
van, laat ons zeggen, andersgezinde toonaangevers, die de
eigenlijke “heeren” moesten
voorstellen. Nu deed dat
ouderwetsch dorps-liberalisme wel een beetje
hinderlijk en vervelend
aan, als je nog jong en
frisch Oisterwijk binnenkwaamt. De eenige
Roomsche beweging
op straat was als de
pelgrims naar Kevelaar
trokken of naar Bokhoven’. Maar de pogingen van
Huijbers tot het stichten van
een Katholieke Kunstkring
stuitten op onbegrip: ‘Ik
zal niet gauw vergeten den avond van 2 februari 1912, toen
schrijver dezes aan de eene deur na de andere vergeefs aanklopte
om sympathie en steun’.7 Dat onbegrip was er niet alleen bij
andersdenkenden, maar ook bij katholieken. Uiteindelijk zou
Jaan Verhoeven van de Boerenbond Huijbers de helpende
financiële hand toesteken. De Boerenbond kocht grond
van hotel Wilhelmina van ‘vrouwke’ Sanders (voorheen
hotel Van Opstal) en in 1914 kon daarop het gebouw van
De Kunstkring geopend worden.

door de protestant Frits Holleman. Pastoor Van Heesbeen
bekritiseerde in 1895 muziekgezelschap Concordia omdat
het bij de uitvoeringen dames uitnodigde en een aubade
had gebracht aan de protestantse notabele A.A. Vorsterman
van Oijen, volgens de pastoor een ‘ploert’, die het dorp
‘uitgedonderd’ moest worden. De katholieke bestuursleden
van Concordia haastten zich de pastoor mede te delen dat
voortaan geen dames meer zouden worden toegelaten bij
repetities en uitvoeringen. Maar zo volgzaam bleek niet
elke vereniging. Toneelvereniging De Vriendenkring, onder
leiding van E.K. Michels, tevens prominent Asteriaan,
bleef tot grote ergernis van de pastoor weigeren vrouwen
te weren bij toneeluitvoeringen.5

Katholieke Kunstkring ‘Oisterwijk Omhoog’
De rk Katholieke Kunstkring ‘Oisterwijk Omhoog’ is op
18 november 1912 ontstaan toen kapelaan Anton Huijbers
een rk leesvereniging, gemengd koor (heren en knapen),
orkestvereniging en een toneelgezelschap (rk Paulusvereniging) liet samenvloeien om ‘het Katholieke leven, buiten
het kerkgebouw, te veredelen en te veraangenamen en te vrijwaren tegen den kanker der “neutraliteit”’.6 Veel later legde
Huijbers het nog eens fijntjes uit: ‘Het openbaar Katholiek
leven in Oisterwijk zat nog steeds kleintjes ineengedoken, ietwat versuft en vermuft. Buiten de muren van het kerkgebouw
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Fietsen was eind negentiende eeuw een geliefde hobby
voor degenen die zich een
fiets konden veroorloven.
Een medaille van de Oisterwijksche Wielerclub en trotse
middenstandsjongeren rond
1900 met hun fietsen: vlnr
Nelis van der Eerden, Piet
van Iersel, Janus van Iersel,
Hein van Haaren en Jan
van der Eerden.

Kapelaan Anton Huijbers zette zich in voor de
culturele verheffing van katholiek Oisterwijk. Dit
kleurenportret van Huijbers hing jarenlang in De
Kunstkring, maar is na de verhuizing naar Tiliander
zoek geraakt.

In 1914 werd De Kunstkring aan de Stationsstraat geopend in een gebouw dat
bekostigd was door de Oisterwijkse Boerenbond.
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Vanaf 1911 konden Oisterwijkers kennis maken met het
fenomeen bioscoop. In 1925 bestond bioscoop Harmonie (in het
Wapen van Oisterwijk op De Lind) tien jaar.

Een burgeroorlog in harmonieland

communie en preek van de bondsadviseur. Het geplande
feest werd omgezet in een besloten bijeenkomst in het café
van een sigarenmaker. Maar Huijbers liet zich niet ringeloren door de vakbondsmannen. Zij stonden volgens hem
‘in dienst der liberale kliek’ en hadden door laks optreden
van de katholieke partij ‘het crapule’ weten op te ruien
tegen De Kunstkring, de H. Communie en de zedelijkheid.
‘Een politiek van halfheid is niet dienstig voor Oisterwijk’, zo
besloot Huijbers zijn correspondentie met de bisschop. De
schoen- en sigarenmakers omschreef hij minachtend als
‘de muziekmannekes’ en hij wilde na het incident over de
vaandelwijding persoonlijk afrekenen met Asterius en zijn
katholieke voorman: ‘Ook zie ik voordeel in een bespreking
tussen Zoetmulder en mij, waarin ik hem kneed en dan aan
jullie overlever’ of zoals Huijbers het kernachtig uitdrukte:
‘Inslikken en ... wegpoepen’.8
Kapelaan Huijbers wist met de oprichting in 1917 van een
Kunstkringharmonie en bioscoop (Witte Bioscoop) Asterius
en zijn concert/bioscoopzaal behoorlijk de wind uit de
zeilen te nemen. Voorzitter Zoetmulder van Asterius werd
ontboden op het bisschoppelijk paleis in Den Bosch, waar
bisschop Diepen pleitte voor een fusie van Asterius met
De Kunstkring. Maar nu lagen de leden van De Kunstkring
dwars. Zij wensten geen fusie met de aartsvijand en bovendien vreesden zij de financieel slechte situatie waarin Asterius
terecht was gekomen. De schulden waren zo hoog opgelopen
dat Asterius in 1922 zijn concertzaal moest verkopen aan de
Rotterdamse firma tot exploitatie van koffiehuizen Eureka.
De kiosk werd voor fl. 400 aan de gemeente verkocht. De
inmiddels tot pastoor in Bergharen (weg)gepromoveerde
Huijbers dwong Zoetmulder tot capitulatie. Zoetmulder
bepleitte in 1923 de opheffing van Asterius. Maar dat weigerden de overige leden te accepteren. Onder de bezielende
leiding van Jan Schonk en Toon van den Dungen zorgden
zij ervoor dat de vereniging overleefde. In 1930 werd met
Christ van der Aa, directeur van de Lederfabriek, een nieuwe
beschermheer en geldschieter gevonden. De vete tussen
Kunstkring en Asterius bleef bestaan. De exploitant van het
Wapen van Oisterwijk in de jaren dertig, J.H.J. Adriaanse,
verkeerde op voet van oorlog met De Kunstkring omdat hij
nauwelijks reclame mocht maken in het Kerkklokje.
De Kunstkring organiseerde toneelvoorstellingen rond
Vastenavond, vooral om arbeiders uit de kroegen te houden.
In de jaren dertig werden deze optredens gecombineerd met
de uitvoering van een revue en een optreden van het orkest
(The Jolly Band) met Gerard Groenland als regisseur en Jan
Merkelbach en Jos van der Bruggen als conferenciers in de
hoofdrollen. De revue droeg de naam d.e.r.m.s. naar de initi-

Kapelaan Huijbers had alvorens De Kunstkring op te richten
getracht om Asterius te bewegen een katholieke vereniging
te worden. Het bestuur van Asterius was desnoods nog wel
bereid geweest het predicaat rk aan te nemen, maar wenste
niet mee te werken om niet-katholieken als lid of donateur
uit te sluiten. Dat zou ook financieel het einde van Asterius
hebben betekend, dat enkel via geldschieter Wellenbergh
de hoge kosten voor de concertzaal kon opbrengen. Om
financiële redenen was de zaal in 1912 al verhuurd aan een
bioscoopexploitant. Een jaar daarvoor hadden de Oisterwijkers op de kermis al kennis kunnen maken met de reizende
Riozzi-bioscoop. Commerciële bioscopen waren een doorn in
het oog van de katholieke geestelijkheid, die de film als een
bedreiging zag voor de zedelijkheid.
Toen in de zomer van 1915 muzikanten van Asterius weigerden de kiosk af te staan voor een concert van De Kunstkring, was voor Huijbers de maat vol. Onder zijn druk
bedankte de katholiek Henri Kluijtmans als voorzitter van
Asterius met medeneming van 27 leden. De nieuwe voorzitter van Asterius, de eigenzinnige katholiek A.J. Zoetmulder,
werd door de Oisterwijkse geestelijkheid bij de bisschop
zwart gemaakt omdat hij zijn zoontje naar een neutrale
school stuurde en beschuldigd van het laten draaien van
onzedelijke films in het Wapen van Oisterwijk. Maar ook de
katholieke schoenmakers en sigarenmakers kregen er van
langs. Volgens de geestelijkheid wilden zij wel vlot betalen
voor de bioscoop, maar niet voor de in De Kunstkring georganiseerde ontwikkelingsavonden door de sociale priester
Lambert Poell. De katholieke vakbonden hadden zelfs buiten De Kunstkring om een eigen toneelclub ‘Hulp in Nood’
opgericht en er waren plannen voor een zangvereniging en
een voetbalclub. Ook ijverde men voor een eigen gebouw
waarin de ontspanningsactiviteiten konden plaatsvinden.
In deze al broze verhouding tussen arbeiders en geestelijkheid kwam pas echt de klad toen kapelaan Huijbers verordonneerde dat de katholieke vakbondsmannen niet langer
hun feesten mochten laten opvrolijken door Asterius. Het
complete bestuur van de Werkliedenbond was uit protest
tegen dat verbod opgestapt. De elitair denkende Huijbers
deed bij de bisschop de Oisterwijkse arbeiders af als
cultuurbarbaren, die in De Kunstkring de stoelen stuksloegen en daarna meenamen als brandhout. De bisschop
stelde de kapelaan in het gelijk. De eerste vakbond die te
maken kreeg met het verbod Asterius uit te nodigen, was
de sigarenmakersbond, die in 1919 een vaandelfeest wilde
houden. Toen bleek dat Asterius daar niet welkom was,
boycotte een deel der leden de bij de vaandelwijding horende
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atiefnemers Domstorff, Van Eijndhoven, kapelaan Van Riel,
Merkelbach en Schilders. In 1976 zou Huub Groenland met
de revue ‘Ge ziet mar’ deze traditie in De Kunstkring weer
nieuw leven inblazen.
De Kunstkring zou er niet in slagen om alle neutrale
verenigingen aan de kant te zetten. Asterius bleef bestaan.
Op 24 juni 1924 kwam er nog een neutrale vereniging
bij: het mannenkoor Oisterwijksche Liedertafel ‘Zang en
Vriendschap’ met als eerste dirigent Gerrit Gerritsen, een
antimilitarist, organist van de Hervormde Gemeente en
op dat moment gehuwd met de communiste Sabina Matthijsen. Zang en Vriendschap werd in 1931 een gemengd
koor onder leiding van de gedegen katholiek Sjef van der
Eerden. Na de oorlog zou de vereniging onder druk van
de geestelijkheid vanaf 8 maart 1949 het predicaat rk
voeren (41 voor, 14 tegen), een aantal leden bedankte om
die reden.9 Op 1 december 1925 vond in het Wapen van
Oisterwijk de oprichting plaats van de Eerste Oisterwijksche Gemengde Toneelvereeniging Eendracht Maakt Macht
waarin de families Mels en Van Goethem een belangrijk
aandeel hadden. De leraar aan de Tilburgse Rijks-hbs, Eduard
Dijksterhuis, woonachtig aan het Klompven, zou samen
met de in het villapark Hoog wonende pianiste Jetty van
Oppenraaij-Maissan de Oisterwijksche Concertvereeniging
oprichten. Enkele villaparkbewoners sloten zich hierbij
aan en bezochten gezamenlijk concerten in Den Bosch en
Eindhoven of de huiskamerconcerten bij Dijksterhuis.10

Op zondag 5 juli 1936 werd het Natuurtheater geopend aan de Oirschotsedijk als vervanger van de veel eenvoudigere voorganger aan het
Radven bij De Hondsberg.

daarom bewerkt tot mannenrollen. In 1924 deed Jan van
Sprang namens De Kunstkring bij bisschop Diepen toch
een poging om twee ‘zedelijk hoogstaande dames uit de
gemeente’ te laten deelnemen aan het openluchtspel Krelis
Louwen.12 Maar de conservatieve bisschop constateerde
dat dit niet in overeenstemming was met de gedragslijnen
voor katholieke verenigingen en bovendien vreesde hij dat
het meespelen van dames de bezoekers ‘bloot zou stellen
aan de vele verleidingen in onze bosschen’. De Kunstkring
vond in 1928 een creatieve oplossing door een afzonderlijke
vereniging ‘De spelers van het Oisterwijkse openluchttheater’ op te richten. Marie Becx en Anna Koolen speelden in
De Pastoor van Neuvillette de eerste vrouwelijke rollen.
Het geïmproviseerde theater op De Hondsberg bleef behelpen en het was kapelaan Albert Rovers die in de jaren
dertig initiator was van een echt Natuurtheater, samen met
gemeentearchitect Bernard Vriens en landschapsarchitect
John Bergmans. Het was crisistijd en met behulp van de
werkverschaffing kon op de zogenaamde Gemeenteberg
een openluchttheater worden aangelegd, waarbij het oude
Romeinse theater in het Zuid-Franse Orange als voorbeeld
diende. Op zondag 5 juli 1936 vond de opening plaats. De
openluchttoneelclub doopte zich om tot ‘De Ghesellen van den
Spele’.13 Het openluchttheater zakte na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk in. Kapelaan Herman de Beer moest in 1951
vaststellen dat het openluchtspel voor De Kunstkring ‘van
melkkoe tot bloedzuiger geworden’ was.14 Recent onderging
het theater een renovatie, maar het moet tegenwoordig
opboksen tegen vele andere attracties in het gebied van
bossen en vennen.

Natuurtheater
De in 1914 gereed gekomen zaal van De Kunstkring was te
klein voor echt grote toneelstukken. Huijbers liep daarom
met het plan rond om in de openlucht te gaan spelen. Die
mogelijkheid deed zich voor toen de kapelaan op het landgoed De Hondsberg bij het Radven een geschikt terrein
vond. Het plan zou al in 1915 werkelijkheid worden, mede
ook omdat de zaal van De Kunstkring toen gevorderd was
door het Nederlandse leger om er gemobiliseerde militairen
onder te brengen. Het eerste openluchtspel De verloren zoon
onder regie van Vincent Berghegge was voor Oisterwijk
een groot succes. De vele duizenden bezoekers die met
treinen naar Oisterwijk kwamen, werden ambassadeurs
voor toeristisch Oisterwijk. Maar financieel gezien was de
voorstelling een ramp. Berghegge schreef dat de opvoering
in tegenstelling tot die in Valkenburg verliesgevend was
geweest.11 Pas in 1921 zou er op De Hondsberg een tweede
openluchtspel opgevoerd worden. Wat De Kunstkring ook
parten speelde was dat een katholieke toneelclub geen
vrouwen mocht laten meespelen. Vrouwenrollen werden
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Van elite- naar volkssport
Voetbal bleef in het eerste decennium van de twintigste
eeuw een elitesport. Na de teloorgang van het elftal van de
Franse school in 1899 zou het tot april 1910 duren voordat er een nieuwe voetbalclub in Oisterwijk (Union) werd
opgericht. De initiator was Cornelis van den Dungen, zoon
van de bakker aan de Dorpsstraat. Union voetbalde in de
buurt van de lighallen aan de Heisteeg. Een lederen bal
aanschaffen was toen nog een hele opgave. Er moest eerst
met de pet rond gegaan worden en vervolgens kon met het
geld in Tilburg een bal gekocht worden. De strijdkreet van
Union was ‘Excelsior’ (Steeds hoger), dat lukte qua sportieve prestaties aardig, in 1912 veroverde de club een lauwerkrans in een wedstrijd in Eindhoven. Maar de krant moest
eraan toevoegen: ‘Jammer dat er voor deze edele sport hier in
Oisterwijk zeer weinig animo bestaat’.15 Ook andere sportclubs rekruteerden hun leden uit de elite, de arbeiders hadden gewoonweg nog onvoldoende vrije tijd en geld om aan
sport te doen. Zo stond de in april 1911 opgerichte Oisterwijksche Bad- en Zwemvereeniging, die het Staalbergven
gebruikte, onder leiding van de huisarts Henri Bloemink.
De leden van de fietsclub Juliana, in oktober 1909 gestart
in café Kerkzicht van Jan Maas, droegen uniformpetten
met een oranjeband, maar onderscheidden zich van de
overige Oisterwijkers nog veel meer door het simpele feit
dat ze over een fiets en de fietskunst beschikten.
In diezelfde jaren woonde Paul Wurfbain in Oisterwijk.
Hij was compagnon van directeur Hamers van de sigarenfabriek. De rijke Wurfbain bezat een renpaardenstal en hij
organiseerde paardrenwedstrijden achter de boerderij van
de Waterhoef. Zelf won hij als springruiter diverse prijzen
bij landelijke wedstrijden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
zou industrieel Broos Dröge aan de Oirschotsedijk een
renbaan laten aanleggen.
Voetbalclub Union zou geen blijvertje zijn. Op 3 september
1914 zag bovendien een concurrerende voetbalclub Excelsior het licht. Onder de eerste leden was een aantal zonen
van schoenfabrikant Roosen. Vanwege de groene shirts
kreeg de club de bijnaam De Groentjes, aanvankelijk werd
gespeeld op het terrein van het huidige hertenkamp aan de
Gemullehoekenweg.16 Union rekte als ovv nog tot 1917 het
leven, maar de overgebleven spelers meldden zich toen bij
Excelsior. De aanwezigheid van ingekwartierde militairen
tijdens de Eerste Wereldoorlog hielp Excelsior een elftal op
de been te houden. Een lederen bal werd geschonken door
Kees van Breda. Men was zo zuinig op die dure bal dat
men voor de training een bal van oude sokken gebruikte.
In 1922 werd op verzoek van de Brabantse voetbalbond,

Voetbalclub Excelsior in 1918, staand vlnr J. Jansen (‘Jaon Boeren’),
A. v.d. Dobbelsteen, J. Huijgers, Alb. Robben, J. Mels, C. Roosen, Koos
van Amelsvoort, T. Kemmeren, L. v.d. Heuvel; zittend vlnr L. Wijdeven, J. Vugs, P. Roosen, T. Schilders, J. Suwijn. Uit Excelsior kwam
voetbalvereniging Oisterwijk voort.

ook in Tilburg bestond een voetbalclub Excelsior, de naam
gewijzigd in ovv Oisterwijk.
Na 1918 groeide het voetbal ook in Oisterwijk snel uit tot
een volkssport, dat kwam mede door het afdwingen door
de vakbonden van een kortere werkweek en een vrije zaterdagmiddag. De geestelijkheid ging zich meer met het voetbal bemoeien. Hoewel ovv Union en Excelsior aanvankelijk in een katholieke competitie speelden was voetbalclub
Oisterwijk aangesloten bij de veel populairdere Brabantse
Voetbalbond. Reden voor kapelaan Litjens om binnen De
Kunstkring in 1920 met een eigen katholieke voetbalclub
te starten: emos (Eendracht Maakt Ons Sterk), dat voetbalde aan Den Donk. Maar in 1925 verdween emos al weer
van het toneel. In 1926 zou Oisterwijk zich toch bekeren
tot de katholieke voetbalbond.
Rond 1930 zette de grote groei van het voetbal in. Er waren
reeds een tweetal buurtelftallen opgezet: De Zwaluw
(1928-1931) dat speelde achter de woningbouw aan de
Moergestelseweg met als sterspeler Jo Rokven en devo
(Door Enige Vrienden Opgericht), een elftal jonge jongens
van de Spoorlaan e.o., dat thuis was in het café van Marinuske van den Bogaard. De Katholieke Jonge Werkman
startte in 1929 met een elftal, dat beschikte over een veld
bij boerderij De Pannenschuur aan de Udenhoutseweg. De
naam zou in 1935 veranderen in wik (Willen Is Kunnen).

Bedrijfselftallen en cafésportclubs
Veel belangrijker zou echter het opzetten van bedrijfselftallen
worden. Begin 1930 leefde onder het kantoorpersoneel van
de Lederfabriek de behoefte aan een voetbalteam. Onder
de naam Almy-Nevelo zouden enkele vriendschappelijke
wedstrijden worden gespeeld, maar de behoefte bestond
om aan de competitie deel te nemen. Op 23 mei 1930 werd
de sv Nevelo opgericht, 37 jaar lang zou de club voorgeze-
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ten worden door Leendert Moerman. Als naam werd de
afkorting gebruikt van de n.v. Lederfabriek Oisterwijk,
maar omdat de voetbalbond bedrijfsnamen niet toestond
moest een andere naamsverklaring gevonden worden. Cees
de Jong won de prijsvraag met zijn tekst Noeste Eenheid
Voert Elkeen Langzaam Opwaarts. Langzaam ging het
inderdaad: eind 1930 waren er nog maar 12 leden, in 1933
46, maar in 1939 ineens 186.17
Op 21 juni 1930 zag voetbalclub pazo (van schoenfabriek
Paijmans en Zonen) het licht. pazo speelde aan de Burg.
Vogelslaan, maar vanaf 1933 aan de Kivitslaan. Omdat
de oprichting een initiatief was geweest van de directie,
wantrouwde de katholieke schoenmakersbond pazo: met de
voetbalclub zou de directie haar overwicht op het personeel
versterken. De directie had er volgens de vakbond beter aan
gedaan om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.18 Nevelo
en pazo sloten zich aan bij de Nederlandsche Voetbalbond
en voetbalclub Oisterwijk switchte in 1930 ook weer daar
naar toe. De drie clubs bepaalden in de jaren dertig het
Oisterwijkse voetbal. Omdat ze alle drie in de derde klasse
uitkwamen waren er jaarlijks enkele bloedstollende derby’s.
In 1939 promoveerde Nevelo naar de tweede klasse. Alleen
wik voetbalde nog in de katholieke voetbalcompetitie.
De toegenomen vrije tijd van de Oisterwijkse arbeiders
leidde tot steeds meer sportactiviteiten, waarbij het café
een belangrijke rol speelde. Op 14 maart 1932 had in café
Buitenlust van C. Vermaire (Burg. van Beckhovenstraat) de
oprichting plaats van de hengelsportclub De Sportvissers
onder leiding van socialist Jan van de Mierde en onafhankelijk arbeidersraadslid Toontje Zwerts. Toch schroomde
geen enkele katholieke visfanaat om lid te worden. In datzelfde café was ook de Oisterwijkse Wielerclub Steeds Vooruit
gevestigd, met als bekende coureur Pierre Vermaire, zoon van
de kroegbaas. In 1932 verrees aan de Burg. Vogelslaan een
heuse wielerbaan, van zand. Bij de opening kwamen 1100
toeschouwers kijken naar de wedstrijden. Na de Tweede
Wereldoorlog zou het wielrennen weer opleven toen de
supportersclubs van de Oisterwijkse coureurs Koos Massuger en Henk van den Oetelaar de handen ineensloegen
en in 1952 fuseerden tot de Oisterwijkse Lindenrijders.
Deze club organiseerde vanaf 1953 de Ronde van Oisterwijk.
En natuurlijk had menig café een kaart- of biljartclub: café
De Hertog (De Vroolijke Rikkers), café Het Centrum van F.
Janssens (rik- en biljartclub), café De Sport van Marinuske
van den Bogaard (biljartclub), café De Nederlander (biljartclub), café Abrahams (biljartclub Het Groene Laken), café
Bart Vos (biljartclub dos en later Het Groene Laken).
Naast De Luchtbode was een tweede postduivenvereniging
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In de jaren dertig kwamen de bedrijfselftallen op: Nevelo en pazo.
Het elftal van pazo speelde aan de Kivitslaan: staand vlnr Toon van
de Breekel, Willem van de Wiel, Jo Dominicus, Jo van Gestel, Tinus
Dominicus, Jan van Rooy, Koos Diepens, Jan Dankers, Frie Fonken,
Willeke Verhoeven; zittend vlnr Adri van de Mierde, Jantje Verhoeven
(café De Prins), Harrie Willems, Marinus Dankers, André van de Wiel
(‘Rooi Wieltje’), keeper Lennart Meeuwis.

ontstaan: De Vredesduif. Onder die naam fuseerden na
de Tweede Wereldoorlog de beide verenigingen. In café
Jan van Doleweerd was Kanaria thuis, een vereniging van
liefhebbers van zangvogels.

Nieuwe sporten
Vanuit De Kunstkring was op 29 maart 1936 de rk korfbalvereniging Lodek (Let op de korf) tot stand gekomen.
Opvallend was dat een vrouw, Jo Hoefnagels, enige tijd
voorzitter kon zijn, maar ze werd al ras opgevolgd door Leo
Nouwens. Atletiek en gymnastiek zouden zich ontwikkelen
via de katholieke jeugdbeweging. wik kende een afdeling voor
jongens en voor meisjes (ses, Sport en Spel). In de nieuwe
parochie Joannes ontstonden gymnastiekverenigingen voor
jongens (St.-Joannes) en meisjes (De Sprong). Tot ergernis van pastoor Van der Weerden had Ria van der Wouw in
de zomer van 1937 een twintigtal meisjes uit de katholieke
jeugdbeweging van de parochie St.-Joannes overgehaald om
samen een eigen gymnastiekvereniging te stichten.19
Maar niet elke sport tijdens het Interbellum was bereikbaar
voor de gewone man. Paardrijden bleef voorbehouden aan
boeren en rijkelui. De eerste Oisterwijkse rijvereniging
Depso (1929) was gevestigd aan de Moergestelseweg, in de
buurt van villa’s en boerderijen. Doordat hotel Bosch en Ven
twee tennisbanen liet aanleggen, was het Klompven in 1929
het toneel van nationale tenniswedstrijden voor dames en
heren. Onder de deelnemers velen met dubbele achternamen of adellijke titels. Hannie Dijksterhuis, de echtgenote
van leraar E.J. Dijksterhuis en wonend aan het Klompven,
was een van de weinigen in Oisterwijk die voor de Tweede
Wereldoorlog de tennissport beoefenden. Zij stond in de
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jaren dertig samen met de notarisfamilie Van der Klei aan de
wieg van de neutrale hockeyclub De Molshoop, die speelde op
een weiland vlakbij het Klompven. Was De Molshoop vooral
een hockeyclub voor nieuwkomers in Oisterwijk, de Mixed
Hockeyclub hoco, opgericht op 18 oktober 1936 ten huize van
de familie Van de Wiel en spelend aan de Heisteeg, was meer
de club van de Oisterwijkse middenklasse. Na de Tweede
Wereldoorlog bleef enkel hoco over.

In de jaren dertig kon de elite tennissen op de banen van hotel Bosch
en Ven.

Eenheidsgedachte na de Tweede Wereldoorlog
In de oorlogsjaren zou de katholieke jeugdbeweging verboden worden. Maar zelfstandige sportorganisaties daarvan, zoals voetbalclub wik, mochten wel blijven bestaan.
wik werd daardoor een omnivereniging met afdelingen
voetbal, atletiek en gymnastiek. Bovendien zocht wik
samenwerking met de korfbalclub Lodek en de damesgymnastiekvereniging ses. Daarmee groeide wik uit tot de
overkoepelende sportvereniging voor de Petrusparochie. In
de Joannesparochie ijverde kapelaan Jos Sleegers voor een
soortgelijke samenbundeling in golva (Gymnastiek, Ontspanning, Lopen, Voetbal en Atletiek). Sleegers had het voor
elkaar gekregen dat ook voetbalclub pazo bereid was op te
gaan in golva. Dat lag tijdens de oorlog minder gevoelig
dan daarvoor omdat de bezetter een eind had gemaakt aan
de katholieke voetbalcompetitie. Voortaan speelden ook
alle katholieke voetbalclubs in de neutrale competitie. Ook
Nevelo werd in de oorlogsjaren een omnivereniging doordat
er in 1943 een afdeling atletiek bijkwam.
Maar de eenheidsgedachte hield op bij de parochies. wiken golva-aanhangers stonden in de fabrieken, op de scholen en zelfs in de kerkbanken als kemphanen tegenover
elkaar. Een onderlinge voetbalwedstrijd die vredestichtend
was bedoeld ontaarde in een ordinaire veldslag.20
In mei 1944 was er overleg tussen in elk geval wik, pazo/
golva en Nevelo over de samensmelting tot één voetbalclub, maar omdat wik en pazo/golva aan het predicaat
rk vasthielden, haakte Nevelo af.21 Daarop zetten de beide
parochies in op fusie tussen wik en golva. Zo kwam op 15
juni 1944 de rk Sportvereniging Taxandria tot stand met
de afdelingen Voetbal, Korfbal, Atletiek en Gymnastiek.
De vereniging zou lange tijd (1947-1969) geleid worden
door Jac. de Kort. Onderwijzer Ad van den Boom had de
naam Taxandria bedacht: een streeknaam uit de Romeinse
tijd voor de Meierij. Maar niet iedereen was blij met de fusie.
Integendeel, teleurgestelde korfballers sloten zich aan bij
Nevelo (1 augustus 1944) en bij voetbalclub Oisterwijk (1
maart 1945). Met name de families Mels en Van Goethem,

dezelfden die bij de toneelvereniging voor neutraliteit
kozen, stapten over naar Oisterwijk.22
Een staatje uit 194523 geeft een goed overzicht van de populariteit van de diverse sportverenigingen:
Sportclub			

leden

Taxandria Gymnastiek/Atletiek
Taxandria Voetbal
Oisterwijk Voetbal
De Sportvissers
Nevelo Voetbal
Taxandria Korfbal
hoco
Motorsportclub
Zwemclub
Oisterwijk Korfbal
Nevelo Korfbal
Jonge Boerenbond Gymnastiek
De Linderuiters

360
300
220
200
171
120
89
80
70
54
41
30
8

Leek de vooroorlogse hokjesgeest na de bevrijding even op
zijn retour, de verzuiling zou nog eenmaal keihard toeslaan.
In 1948 eiste de geestelijkheid dat de sportverenigingen
zich niet langer neutraal noemden. Nevelo en Oisterwijk
ontvingen van de pastoors Van Kemenade en Van der
Weerden de volgende boodschap: ‘het U duidelijk moge zijn
dat uw vereniging niet neutraal mag blijven maar katholiek
georganiseerd moet worden of anders het lidmaatschap voor
katholieken verboden is’.24 Oisterwijk kreeg op 2 oktober
1948 het predicaat rk, dat had niet ieders instemming:
132 leden stemden voor, 33 tegen. Nevelo zwichtte niet en
bleef neutraal. De geestelijkheid verzette zich ook tegen
het gemengd spelen. En dus werd de korfbalsport de klos.
Taxandria stopte met deze sport, de afdeling korfbal van
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Al tijdens de Duitse bezetting werd nagedacht over meer eenheid in de sportwereld. In de Joannesparochie kwam golva tot stand met uiteraard ook
een voetbalafdeling. Uit golva en wik (Petrusparochie) zou in 1944 Taxandria voortkomen. Vlnr Toon v.d. Breekel, Henk de Jong, Jo Dominicus,
Piet v.d. Biggelaar, Jan Verhoeven, Mark v.d. Snepscheut, Piet Diepens, Mark van Velthuijzen, Kees Massuger, Christ Borgaerts, Marinus v.d. Snepscheut,
kapelaan Jos Sleegers, Janus van Iersel (trainer) en Jo van Zelst.

Oisterwijk formeerde zich tot een zelfstandige neutrale
vereniging. Sporten in de bossen en vennen kreeg met de
oprichting van de Oisterwijkse Wandelvereniging (owv) in
1959 en de neutrale Oisterwijkse Zwemclub (ozc) in 1957
een forse stimulans.

kwam er een binnenzwembad bij. De stichtingskosten
daarvan bedroegen fl. 2.800.000.
Een gemeentelijk sportpark verrees vanaf 1960 aan de
Kivitslaan, waar Taxandria reeds voetbalde. Bos maakte in
1960 plaats voor twee extra velden, later werden een sintelbaan en hockeyvelden aangelegd. Op 4 juni 1967 werd het
gemeentelijk sportpark officieel in gebruik genomen. Voor
het voetbal- en atletiekgedeelte had Appie Dominicus de
winnende naam De Doolhof bedacht. hoco wist de gemeente ervan te overtuigen het deel met de hockeyvelden
de naam De Molshoop te geven als eerbetoon aan de fami-

Groeiende gemeentelijke bemoeienis met
sport en cultuur
Voor de Tweede Wereldoorlog waren sport en cultuur sterk
afhankelijk van het particulier initiatief. Maar in de oorlogsjaren ging de overheid zich met sport bemoeien. De naoorlogse gemeenteraad stelde een gemeentelijke commissie
van advies voor lichamelijke opvoeding en sport in. Hoog
op de verlanglijst stonden de bouw van een gemeentelijke
sportzaal en de aanleg van een gemeentelijk sportpark.
Tot in de jaren vijftig moesten scholen en de explosief
groeiende gymnastiekafdeling van Taxandria (550 leden
in jaren vijftig) zich behelpen met het gymnastieklokaal
van Catharinenberg, de gymzaal bij de St.-Josephschool en
het turnlokaal bij Nevelo. Maar in 1953 ontstond het plan
een sportzaal te bouwen nabij de ulo-school aan de Burg.
Verwielstraat. Mede met hulp van een schenking van
fl. 50.000 van de Nederlandse Sportfederatie kwam uiteindelijk sporthal De Wouwers op 3 oktober 1964 gereed.
Taxandria-handbal, in 1953 opgericht door Joop Jansen
en Jo van Zelst, kon er dankbaar gebruik van maken. Een
echte sporthal kreeg Oisterwijk in augustus 1970 met De
Leye (de naam bedacht door Jan Buijnsters). Vijf jaar later
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In augustus 1970 opende burgemeester Bart Funk sporthal De Leye.
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Omdat de geestelijkheid na de oorlog gemengd sporten afkeurde, kon korfbal slechts in neutraal verband gespeeld worden. De korfbalclub van Nevelo
in 1949, staand vlnr onbekend, Jos Remie, Antoon v.d. Langenberg, Jan Philippus, Jan van Doleweerd, Jan Kip, Antoon Pothoven en Jan Beenen
(leider); zittend vlnr Hanna Damstra, mw. Beenen, Bep Damstra, Olga van Doleweerd, Tinie v.d. Boer en een onbekende.

Hockey en tennis hadden sedert 1945 duidelijk aan populariteit
gewonnen. Op 7 mei 1949 was het tennispark Gemullehoeken
bij het gelijknamige café geopend, waarschijnlijk net zo
elitair als dat bij Bosch en Ven, in de advertentie in het
Kerkklokje vroegen de exploitanten namelijk tevens ballenjongens.25 In 1964 bleek er aan het tennispark Gemullehoeken ook een tennisclub verbonden te zijn: Blaze Away.
Evert van Esch en J. van de Wiel organiseerden voor deze
club in 1964 een toernooi. Maar een grotere tennisclub
was in aantocht. Vanwege de toenemende populariteit van
tennis onderzocht de gemeente of er in het aan te leggen
gemeentelijk sportpark plaats was voor tennisbanen. Na
een discussie op de jaarvergadering van hoco over de
oprichting van een tennisvereniging kwam op 10 mei 1963
teco tot stand met 23 aspirant-leden, voorzitter werd
Evert van Esch. De gemeente besloot uiteindelijk tot de
aanleg van vier tennisbanen in het gemeentelijk sportpark
aan het Zwarte Wegje, welke in de zomer van 1966 gereed
kwamen. Ook hoco was in 1965 verhuisd van de Heisteeg
naar sportpark De Molshoop aan het Zwarte Wegje en in
1969 speelde hoco heren 1 in de hoogste klasse van de
Nederlandse competitie. In 1984 verhuisde hoco naar
het nieuwe gemeentelijke sportcomplex aan de Sportlaan.
Vanuit de wijkvereniging De Bunders ontstond een tweede

lies Dijksterhuis en Van der Klei, die aan de wieg van het
Oisterwijkse hockey hadden gestaan. Met de gemeentelijke
sportaccommodaties stegen de kosten voor de gemeente aanzienlijk. In 1970 werd al ruim fl. 220.000 per jaar aan sport
uitgegeven, de helft kwam voor rekening van het sportpark.
Eind jaren zestig was gymnastiek nog altijd de populairste
sport. Kinderen hadden ook nauwelijks een andere keus, pas
na 1968, het jaar waarin het pupillenvoetbal startte, zou de
voetbalsport een explosieve groei doormaken.
Het aantal georganiseerde sporters in 1969:
Tak van sport		

Atletiek/gymnastiek
Voetbal
Tennis
Hockey
Wandelen
Korfbal
Handbal
Zwemmen
Tafeltennis

leden

831
582
310
220
126
75
69
67
35
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Atlete Corrie van den Bosch en boogschutster Corrie Bink behaalden in
de jaren zestig opzienbarende resultaten in de sport.

schuur.26 Op het terrein van voetbalclub Oisterwijk aan de
Heisteeg verrezen enkele grote villa’s. Fusiepogingen in
het afgelopen decennium tussen Oisterwijkse voetbalclubs
liepen telkens stuk op de onwil van de leden om hun eigen
identiteit op te geven.

tennisclub. In april 1975 besloot deze om los van wijkvereniging door te gaan als de zelfstandige tennisvereniging Sla
Raak Oisterwijk. De vereniging werd officieel ingeschreven in
1976.
De gemeentelijke sportaccommodaties wierpen ook voor
de atletieksport hun vruchten af. Oisterwijk mocht drie
Nederlandse atletiekkampioenen eren: Corrie Roovers-van
den Bosch meerdere malen op diverse onderdelen (kogelstoten, horden, discus en meerkamp), Adrie van der Meer (hoogspringen) en Cees de Kort (hink-stap-sprong). In 1962 werd
Corrie Bink eerste tijdens het wereldkampioenschap handboogschieten voor gehandicapten in Engeland. Ze zou die
prestatie nog meerdere malen herhalen. Ook op andere terreinen onderscheidden zich Oisterwijkse sporters. Vanaf 1950
had Oisterwijk al een motorclub. De motorsport werd later in
het dorp ongemeen populair met Jan van den Biggelaar, Cees
en Harry van der Kruijs en Ron Reiniers, die met steun van
supportersclubs nationale titels in de wacht sleepten. Bekend
is ook de Oisterwijkse Anita van der Pas die niet alleen op nationaal niveau won, maar ook op Europees- en wereldniveau
medailles wist te veroveren met judo en taekwondo. Verder
kreeg Oisterwijk in 1976 een rugbyclub, de Oysters, die in
kort tijdsbestek wist door te dringen tot de hoogste nationale
klasse. Hun accommodatie bevindt zich aan de Scheibaan.
In respectievelijk 1986 en 2004 verhuisden de voetbalclubs
Nevelo en Oisterwijk naar het gemeentelijk sportcomplex
aan de Sportlaan. Ook de in 1988 opgerichte Petanque Club
Oisterwijk kreeg daar haar home. Nevelo zag de band met de
Lederfabriek doorgesneden en moest wijken voor de aanleg
van een industrieterrein. Het gemeentebestuur opperde
nog tevergeefs de naam Nevelo te wijzigen in fc De Pannen-
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Op cultureel gebied veroorloofde de gemeente, behalve de
aanleg van het Natuurtheater, zich tot en met de oorlogsjaren geen grote inspanningen. De uitleenbibliotheek van
De Kunstkring was samen met de leesbibliotheek van M.
de Laat-Mandos in de Nic. van Eschstraat de enige voorziening voor mensen die een boek wilden lenen. Maar
door bemiddeling van de burgemeester kwam in 1953 een

De openbare bibliotheek startte in 1965 in een noodgebouw aan de
Scheepersdijk.
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contract tot stand met de Centrale voor de Lectuurvoorziening Oost-Brabant (Eindhoven) waardoor de Kunstkringbibliotheek kon beschikken over een heuse bieb met
60.000 banden. Max Horbach, raadslid en tevens voorzitter
van De Kunstkring, spande zich in de jaren zestig in voor
een rk Openbare Leesbibliotheek in de verbouwde Kunstkring. Met steun van de overheid startte in 1965 een rk
Openbare Leeszaal en Bibliotheek in een noodlokaal aan
de Scheepersdijk. De bieb verhuisde in 1983 naar de Distelstraat, wederom een noodlocatie. Pas met het gereedkomen
van cultuurcentrum Tiliander (2004) kreeg het bibliotheekwezen eindelijk een adequate huisvesting.
Vanaf september 1948 kende Oisterwijk een volksmuziekschool. In de kelder van De Kunstkring, en later in een
voormalige bakkerij naast de Protestantse kerk aan de
Kerkstraat, kregen lagere schooljongeren muziekonderwijs. Pierre van de Laak, organist-dirigent van het kerkkoor van de Petrusparochie, was de eerste directeur. Hij werd
midden jaren vijftig opgevolgd door Herman Bonenkamp,
zijn opvolger in de Petruskerk. Grote initiator was pastoor
J. van Kemenade van de Petrusparochie. De volksmuziekschool kreeg in de jaren vijftig gemeentelijke subsidie, maar
wel onder de voorwaarde dat Van Kemenade in het stichtingsbestuur ook ruimte zou bieden aan parochianen van de
Joanneskerk. De ongeveer honderd leerlingen volgden vooral
de cursussen solfège en blokfluit, de pianolessen waren ook
veel duurder. Vanaf 1956 zocht men samenwerking met
andere volksmuziekscholen, onder andere die van Boxtel, en
liep het aantal leerlingen tot 350 op.27 Op 16 december 1965
kon in de foyer van De Kunstkring de streekmuziekschool
Oisterwijk geopend worden, waarin de gemeente Oisterwijk
met omliggende gemeenten samenwerkte. De 564 leerlingen
vonden in april 1967 onderdak in het voormalige Wit-Gele
Kruisgebouw aan de Hoogstraat. Rond 1977 was de muziekschool gevestigd in het klooster aan de Schoolstraat en verhuisde in 2004 naar Tiliander en is thans bekend onder de
naam Factorium. In 1967 startte De Krekul, atelier voor
creatieve en culturele vorming met cursussen, mede opgericht
door kunstenares Lies Verbeeten, beter bekend als Lieske
Potters, echtgenote van pottenbakker Henk Potters. Vanaf
1984 is De Krekul in de voormalige St.-Jozefschool aan de
Nicolaas van Eschstraat gevestigd.
De Kunstkring, in 1938 fors uitgebouwd, bleef voor Oisterwijk ook na de Tweede Wereldoorlog hét culturele centrum.

De volksmuziekschool vond in de jaren vijftig en zestig onderdak in uitgeleefde panden en met grotendeels goedwillende amateurs als docent.
Zo gaf de nog jonge Oisterwijker Henk Zandbergen er blokfluitles.

De strijd voor de katholieke cultuur werd in de oorlogsjaren verbreed tot aandacht voor de Brabantse cultuur.
In de jaren zestig raakte de culturele vereniging De Kunstkring in zwaar weer. Het verbod op meespelen van gehuwde
vrouwen en niet-katholieken werd losgelaten en de afdeling
toneel ging samenwerken met de toneelclubs Meer Vreugde
en Eendracht Maakt Macht, waardoor in 1964 de Verenigde
Oisterwijkse Spelers (vos) ontstonden, die het openluchttheater gingen bespelen. In juni 1967 richtte Wim Rooth,
die zijn eerste toneellessen van frater Ferrerius geleerd
had, binnen de jongerenorganisatie Trappaf een toneelafdeling op. De eerste poging mislukte, maar in mei 1968
startte Wim opnieuw. Hij loodste de toneelgroep het zaaltoneel, openluchttoneel, wagenspel-, kerst- en Sinterklaastoneel binnen. Heden ten dage bestaat theatergroep Trappaf
nog altijd. In 1971 werd de vereniging De Kunstkring ontbonden. Het gebouw werd vervolgens geëxploiteerd door de
Stichting Samenlevingsopbouw, en daarmee grotendeels
bekostigd door de gemeente. In 1977 vond een ingrijpende
verbouwing plaats. De gemeenteraad besloot in 1995 tot een
haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van een nieuw
te bouwen cultuurcluster waarin verschillende culturele
instellingen beter en efficiënter gehuisvest zouden kunnen
worden. In 2002 startte de bouw aan de Spoorlaan en in
2004 werd cultuurcentrum Tiliander, de naam is bedacht
door Harry van der Sterre, officieel geopend.
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The times they are a-changin’
Jeugdcultuur in de jaren zestig

Na de Tweede Wereldoorlog bestond bij geestelijkheid, politici en opvoeders grote bezorgdheid over de ‘verwildering van de jeugd’, die zich
vooral manifesteerde in dansen, roken, drinken
en bioscoopbezoek. Ook in Oisterwijk signaleerde het weekblad Kerkklokje consumptief gedrag
bij de jeugd. Weliswaar verzetten pastoors en
kapelaans zich niet langer tegen het dansen op
zich, maar het mocht het werk voor het gezin
en God niet in de weg staan: ‘Alles op tijd. Krijgt
God ook zijn deel? Je zou het ’s morgens in de kerk
niet zeggen’.1 Kapelaan Herman de Beer verzocht
bioscoopexploitant J. Biemans zijn programma vooraf toe te sturen zodat het Kerkklokje de
ouders ‘naar vermogen’ kon inlichten over wat er
in Oisterwijk op het witte doek vertoond werd.

1959

1972

Maar de Amerikaanse jazzmuziek en Hollywoodfilms waren
niet meer te stuiten. Al in de jaren dertig luisterde een
jazzband de thé-dansants bij Groot Speijck op. Tijdens
de oorlog, waarin de katholieke jeugdbeweging verboden
werd, was de muziek van Benny Goodman, Glenn Miller
en de Andrew Sisters populair bij Oisterwijkse jongeren en
onderduikers. Er werd zelfs in 1942 een Oisterwijkse Swing
Club opgericht met als huisorkest The Merry Clappers Band.2
Onder het motto ‘A dance a day, keeps old age away’ zouden de
dansinstituten Evers, Eduard Grijsbach en Jan Paijmans na
de oorlog gouden tijden beleven. Ze adverteerden met tango
en andere Latijns-Amerikaanse dansen. Bij Grijsbach leerde
de jeugd niet alleen dansen, maar ook ‘beschaafde omgangsvormen’. De bioscopen van De Kunstkring en de City (Wapen
van Oisterwijk) hadden samen 740 zitplaatsen. Wekelijks
adverteerden ze in het Kerkklokje, waarbij de meer pikante
films te zien waren in de City. Toen in februari 1963 Elia
Kazans Splendor in the grass (Koorts in het bloed) in de City
draaide, zal dit de nodige opschudding in Oisterwijk veroorzaakt hebben. Want de film doorbrak de mores van
het standshuwelijk: een zoon van een rijke oliebaron uit
Kansas kreeg een relatie met een eenvoudige kruideniersdochter. Nog meer onthutst zullen de Oisterwijkse ouders
zijn geweest door de bijbehorende advertentietekst van bios-

coopexploitant Biemans: ‘Sex-problemen van jonge mensen op
openhartige wijze verfilmd’.3 Het was de allereerste keer dat
het woordje ‘sex’ in het Kerkklokje gebezigd werd!

De Swing Club Oisterwijk in 1943
bijeen in de koekfabriek (Rode Brugstraat 1) achter de bakkerij van
Kosters. Onderste rij vlnr: Riet Vugs,
Huub van Sprang, Nellie Kosters,
Toon van den Bosch, Annie Vugs,
Jan van Dillen, Cor Neggers, Jan
Kosters, Trees Vugs en Dimphy Faas.
Middelste rij vlnr: Gerrie Groenland,
Thieu van de Ven, Riet Verhoeven,
Jo van de Ven, Jo van Veldhuizen,
Thom Smit, Zus Seebregts, Chris
Kosters, Riet van Roessel, Kees van
Erven, Annie van Brakel, Jan Smit,
Sjaan van de Wijdeven en Jan van
den Oord. Bovenste rij vlnr: Jan
Kosters (drums), Piet Ooninckx
(saxofoon,klarinet), Bernard (Bér)
Kosters (viool,accordeon), Wout
Paijmans (accordeon,piano) en
Tinus Scholtze (piano,accordeon).
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Een advertentie van dansinstituut Evers
uit 1951.

the times they are a- changin’

Transistorradio’s en brommers

mofoonplaten van Beatles en The Rolling Stones. Muziekhandel Rozen verkocht daarnaast ook accordeons en gitaren,
met ‘desgewenst gemakkelijke betaling’. Zo maakte de jeugd al
vroeg kennis met de mogelijkheid van consumptief krediet.
De mogelijkheden leken nu ook voor arbeiderskinderen
onbeperkt: doorleren en straks een goed salaris of meteen
gaan werken met een goed gevuld loonzakje. De schoenindustrie zat te springen om jonge vakkrachten. Een
vijfdaagse werkweek en meer vrije tijd lokte. Maar ook de
kritiek op de nog slechts op genot ingestelde jonge generatie zwol aan. Het begrip nozem stamt uit de jaren vijftig,
de typische nozem was een tiener uit de arbeidersklasse,
die verzot was op rock-’n-roll en zich verre hield van enig
ideaal anders dan dat van lol hebben.7 ‘Nozems zijn getapte
knullen’ kopte het Kerkklokje in 1959, maar tegelijkertijd
vroeg de redactie zich af waarom die nozems zo’n gebrek aan
interesse toonden voor alles wat de katholieke jeugdbeweging voor hen organiseerde: ‘Waarom zijn ze zo balsturig? ’. In
De Kunstkring en de City-bioscoop vonden over dat thema
jongerenweken plaats voor de beide parochies.8 Maar de
nozems kwamen niet. Ze bevolkten ’s avonds Bobs Cafetaria (Bob van Oss) of Matonio’s eethuis (Martinus Maton)
om er kroketten, nasiballen, loempia’s, knakworsten, Russische eieren en worstenbrood te verorberen en tijdens de
kermis een gebraden jong haantje met frites en appelmoes.
In het straatbeeld waren de nozems te herkennen aan
hun ‘buikschuivers’, populaire brommers als Zundapp en
Kreidler, opgetuigd met linten, vossenstaarten en plakplaatjes, geruite overhemden, (kunst)leren jacks, laarzen, transistorradio’s en hun met brillantine opgekamde
kuiven.9 Telde Nederland in 1949 nog 4000 brommers, in
1955 waren dat er reeds een half miljoen, in 1959 een miljoen en in 1965 was de anderhalf miljoen bereikt. Al in 1955
bestond de Eerste Oisterwijkse Bromfietsclub. Toon van den
Biggelaar verkocht nsu, Kreidler en Puch. Bij Piet Faas kon
men terecht voor Zundapp en Tomos. De Oisterwijkse elite
verafschuwde die ‘vervelende bromnozems’, zeker toen die tijdens de opvoering van een middeleeuws wagenspel tijdens
Oisterwijk 750 ‘expres hun knalpotten leken open te zetten’.10
De buddy-seat van de bromfiets bracht jongens en meisjes
op een geheel nieuwe manier tot elkaar. Terwijl de oudere
generatie het zich opmaken nog beschouwde als iets voor
‘dellen’ en ‘hoeren’, waren nu de jonge meisjes druk bezig
met hoe ze eruit zagen. En de lokale middenstand speelde
daar gretig op in. Al in 1959 presenteerde De Kunstkring
een kleurenfilm ‘voor dames boven de 18’ over ‘verbetering
van Uw figuur. Het nieuwste uit Amerika wordt U op deze
avond getoond. Alle dames kunnen nu maten slanker worden’.11

In oktober 1948 vond in het elektrotechnisch atelier van Jan
Merkelbach een bijzondere gebeurtenis plaats waarbij ook
de burgemeester en een aantal notabelen aanwezig waren.
Merkelbachs employee Gerard Mascherini had een tv
vervaardigd waarmee een Philips-proefuitzending vanuit
Eindhoven ontvangen kon worden. 4 Maar pas in de jaren
zestig veroverde de tv de huiskamers. Dergelijke toestellen
kosten rond 1960 nog tussen de fl. 700 en fl. 1100 en werden verkocht door Merkelbach, Herman van Amelsfoort,
J.G. van de Wiel en M. Beekmans. Van de Wiel adverteerde
nadrukkelijk met de mogelijkheid tot afbetaling. Het Kerkklokje was niet gerust op de zegeningen van het nieuwe
medium. In een hoofdartikel uit 1959 vroeg de redactie zich
af wie de baas in het gezin zou worden: de ouders of de tv?
Ouders werd geadviseerd een kro-gids te nemen zodat men
de programma’s vooraf kon bestuderen, in elk geval moesten ouders hun kinderen verbieden om zo maar de tv aan
te zetten.5 Maar lang hield de beduchtheid op de pastorie
niet stand. Al in 1964 kreeg pastoor Van der Weerden bij zijn
afscheid van de Joanneskerk een tv-toestel aangeboden.
De grote hoeveelheid nieuwe elektronische snufjes in de
winkel van Herman van Amelsfoort (koelkasten, wasmachines, centrifuges, stofzuigers en strijkijzers) speelde vooral
in op de veranderende consumptie- en werkpatronen. De
prijs van een koelkast was sinds 1950 met ongeveer fl. 200
gedaald, in 1960 kostte hij nog tussen de fl. 300 en fl. 500.
Het gebouwtje aan het Lindepad bij de Spoorlaan waar
ieder een koelcel kon huren was dan ook geen lang leven
beschoren. Door de toename van het aantal werkende
vrouwen in ondermeer de schoenfabrieken, de opkomst
van supermarkten, die voorraadvorming van bederfelijke
waar in huishoudens stimuleerden, en de daarmee gepaard
gaande vermindering van het thuisbezorgen van boodschappen, werd de koelkast voor de huisvrouw een steeds
gewilder object. In april 1963 kreeg Oisterwijk zijn eerste
moderne supermarkt: de Sparvestiging van D. Schelfhout
aan de Mgr. Verhoevenlaan.6 De jeugdlonen waren begin
jaren zestig gestegen tot fl. 30 à fl. 40 per week en dat betekende dat ook teenagers consumenten geworden waren.
‘Sinterklaastijd = teenagertijd’ was in de Kerkklokje-advertenties te lezen. De transistorradio, in 1962 bij Herman
van Amelsfoort geprijsd van fl. 32,50 tot fl. 248, werd het
hebbedingetje voor de jeugd, want hiermee waren Radio
Luxemburg en Radio Veronica te ontvangen en daarmee
de rock and rollmuziek. De platenbar van Henk Rozen in
de Hoogstraat en de Discotaria van M. Beekmans in de
Pastoor van Beugenstraat waren the places to be voor gram-
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De platenbar en muziekhandel van Henk Rozen in de Hoogstraat en de Discotaria van Martin
Beekmans (1915-2000) in de Pastoor van Beugenstraat waren een begrip bij de Oisterwijkse
tieners.

Drikske van Riel (links) en Adri Vervaart op
hun nsu’s van Van den Biggelaar.

De brommer werd hét vervoermiddel in de jaren vijftig en zestig. Fietsenhandelaar J.G. van
de Wiel op De Lind verkocht in 1955 naast fietsen, schemerlampen en radio’s ook Maxwellen Victoria-brommers. Oisterwijk kende zelfs een bromfietsclub.

Sint-Michielsgestel ook nog gewoon Oisterwijkers op: Rosita
Roisenau met Plectrum Boys (Oisterwijk-Tilburg), Paul
van Rooij, De Anneyta’s, Neeltje van Riel en The Aloha
Singers. Het jaar daarop was er veel minder belangstelling;
nog maar 800 bezoekers, waarvan slechts 200 uit Oisterwijk. In 1963 nam de Stichting Evenementen en Vermaak
Oisterwijk (seevo) de organisatie van de kaj over. Met
2500 bezoekers was het festival, opgeluisterd door Rob de
Nijs en The Lords, wederom een succes, zij het dat het er
tijdens dat laatste optreden wat rumoerig aan toe ging. De
Nijs en zijn Lords ontvingen voor hun optreden fl. 372.12
Tineke de Nooij en Joost den Draaier waren als scouts van
Radio Veronica present. Toch zou het songfestival daarna
een stille dood sterven, deelnemers meldden zich in te
geringe mate aan.
Dansen op beatmuziek was niet nieuw meer. Vanaf 1962
konden liefhebbers op zaterdagavond ‘stereofonisch dansen’
in de zaal van café ’t Pumpke aan het Kerkplein, een soosclub (‘Club van honderd’) was daar in oprichting.13 Het jaar
daarop kwam deze, compleet met discobar, tot stand: club
Saint Germain des Prés (later Club 69). De Tilburgse kunstenaar Theo Glas maakte – volgens de krant – een ‘bloeddorstige’ muurschildering voor deze eerste Oisterwijkse
soos. De uitbater van ’t Pumpke John van Kuijk regelde
zelfs een busdienst op Tilburg en bij het eerste lustrum een
missverkiezing. Vele bars en dancings volgden: Weijenbergh, Bristol-bar, Apache-bar (Sanny van Gils), discobar
De Blokhut en Club Forty One (De Knuistboom). In Bobs
cafetaria vond livemuziek plaats, met onder andere de
Oisterwijkse formatie The Rocking Birds van Bart Horvers.
Zelfs klassieke dansgelegenheden zoals ’t Oude Nest en De
Prins doopten hun namen om in ‘café-dancing’.

In de jaren 1959-1963 vond in de Lederfabriek jaarlijks het Internationaal Brabants Songfestival plaats. Initiator was kapelaan Maas en
de uitvoering was in handen van de Katholieke Arbeidersjeugd.

Corsetière Hopmans verkocht een jaar later voor teenagers
‘een snoezige meisjesbeha met moderne pasvorm’, kapsalon
Vugs werd schoonheidssalon Maison Vugs-Bullens en drogisterij Moerenburg bood de teenager de nieuwste Amerikaanse nachtcrème, lipstick en mascararoller.

Een songfestival in de Lederfabriek
Op zondag 31 mei 1959 verraste kapelaan Harrie Maas van
de Petrusparochie vriend en vijand met een ‘Internationaal
Brabants Songfestival’ in de Lederfabriek. Via de kaj en
vkaj (mannelijke en vrouwelijke Katholieke Arbeiders
Jeugd) en dankzij het vele organisatorische werk van Annemarie Graft en Ad Hendriks wist deze cultureel geïnteresseerde kapelaan, met een ‘open mind’ voor de nieuwe tijd,
zowel een Tilburgs kinderkoor met het lied Mariaklokjes
als diverse imitators van ‘Elvis the Pelvis’ en van ‘de wildste
Rock and Roll’ op het podium te krijgen. Schoenfabriek
Berkelmans en de vvv stelden bekers voor de winnaars
beschikbaar. De entree was een gulden en er kwamen maar
liefst 1500 bezoekers op af. De kro was in de persoon van
Kees Schilperoort aanwezig om talent te scouten. Annelies
de Graaf (1943) uit Eindhoven won en zou snel bekend worden met haar eerste grammofoonplaatje. In 1960 trok het
tweede songfestival reeds 2000 bezoekers, velen kwamen
af op het bal dat na afloop van het festival plaatvond. De
commercie zag er inmiddels ook heil in, Coca Cola was een
der hoofdsponsors. Radio Luxemburg besteedde aandacht
aan het gebeuren. In 1961 traden naast Sandra Reemer uit
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Van Jongerenhuis tot Trappaf
Op 8 mei 1960 werd op initiatief van kapelaan Chris Strijbos
(Joannesparochie) en frater Ferrerius (Frans van den Berg)
op de hoek Dorpsstraat-Stationsstraat een Jongerenhuis
geopend voor de niet-georganiseerde jeugd, jongeren die
geen lid waren van de katholieke jeugdbeweging. Doel was
de jeugd van de straat te halen en ze cultureel te vormen:
van tekenen en boetseren tot toneel. Ferrerius leidde de
jongens, mevrouw Smit de meisjes. Het was gebaseerd op
samenwerking tussen de twee parochies, zonder dat de
kerkbesturen iets over het Jongerenhuis te zeggen zouden
krijgen. Maar er bestonden ook heel andere voornemens.
Zo maakte Albert van Veggel bij de opening bekend dat er
plannen waren voor een instuif met pick-up, tv en tafelbiljart.14 De leiding kwam te liggen bij de Stichting Jeugd-
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Vanaf 1962 konden Oisterwijkse jonge muziekliefhebbers terecht in soos
Saint Germain des Prés, gevestigd in café ’t Pumpke aan het Kerkplein.
De muurschildering in de soosruimte was van kunstenaar Theo Glas.

Swingen bij Van Oss, de jukebox is nog net te zien.

Bobs cafetaria (Bob van Oss) op de hoek De Lind-Burg. Verwielstraat
bood ruimte voor optredens van Oisterwijkse muziekgroepen zoals
The Rocking Birds: vlnr Kees Horvers, Bart Horvers, Sjef Schilders,
zittend Johan van de Wiel.

In 1964 werd de leegstaande Watertoren in gebruik genomen als jongerentrefcentrum met bar en disco. In de toren ontstond de naam Trappaf, verwijzend naar de 98 treden én de voornamen van zeven bestuursleden van de jongerenorganisatie. Achter de bar Bert Zwerts, aan de bar vlnr Peter
van Opbergen, Ria van den Berg, Ria Wolfs en Jan van Kaathoven. Op de andere foto dj Fons Drijvers en Nel van Uden.

belangen waarin de notabele dames A. Janssens-Enneking
en L.A. Hueber-Arts bestuursfuncties vervulden. In 1961
dubde het bestuur nog altijd over dansavonden voor de oudere jeugd, maar dan wel gecombineerd met discussieavonden. Ontspanning en vorming behoorden samen te gaan.
En dus togen de Oisterwijkse jongeren in juli 1962 naar de
film Vie privée met Brigitte Bardot in Tilburg om daar later
op de avond over te moeten praten in het Oisterwijkse
Jongerenhuis.

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

In het pand In de Drye Swaentjes aan De Lind 42 was nog
een trefcentrum voor jongeren gevestigd: het clubhuis
van de Katholieke Arbeidersjeugd. De vkaj runde er een
teenagerclub voor meisjes. Tot ergernis van wethouder
en katholiek vakbondsman Willem van der Aa weigerde

Het eerste nummer van het blad ‘Trappaf ’ uit september 1965.
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de nabijgelegen gymnastiekzaal van de St.-Josephschool.
De jongens en meisjes hadden eenmaal daar aangekomen
minstens een zo grote belangstelling voor de gymmatten.
In het blad Trappaf werd wel geschreven over Provo’s, maar
alleen als iets dat in de grote stad plaatsvond. Over de
muziek van Bob Dylan was het blad lovend, toch konden
de auteurs van het stukje (‘J. en J.’) het niet nalaten te
wijzen op het ‘onverzorgde uiterlijk’ van Dylan: ‘Zijn haar
hangt altijd in zijn gezicht en hij draagt niets dan laarzen en de
vreemdsoortigste blousen’.19 In 1965 bleek dat een doelmatige verbouwing en inrichting van de twee verdiepingen van
de watertoren én het realiseren van een effectieve verwarming op te grote problemen stuitten. Door nieuwbouw en
vergroting van bestaande scholen kwam het parochiehuis
(toen in gebruik als kleuterklas) alsnog beschikbaar.
Op 1 november 1965 sloot de Stichting Jeugdbelangen een
overeenkomst met het kerkbestuur van de Joannesparochie waarbij het parochiehuis voor het symbolische bedrag
van één gulden gehuurd werd. Na een verbouwing volgde
op 5 maart 1966 de officiële opening door burgemeester
Bart Funk. Het jongerencentrum kreeg de naam Trappaf.
Voorzitter Peter van Opbergen gaf de dames JanssensEnneking en Hueber-Arts een boeket bloemen en zette
frater Ferrerius in het zonnetje. Dat Van Opbergen sprak
betekende dat hiermee symbolisch de macht van Stichting
Jeugdbelangen naar de jongerenorganisatie Trappaf
verschoven was. ‘Disko-jockey’ Fons Drijvers mocht daarna
met popmuziek het pand ‘inwijden’.
Trappaf werd razend populair bij de Oisterwijkse jeugd. In
de eerste vijf jaar van het bestaan steeg het aantal leden
tot 700. Er kwamen in die jaren afdelingen voor toneel,
carnaval, sport (wielerclub) en voor de jongere jeugd tot
stand. De instuifavonden in het weekend bleven de core
business van Trappaf. Bij wijze van proef organiseerde
Trappaf op 23 november 1969 een ‘Walk-in’ met een film over
de Maagdenhuisbezetting. Hippe voorwerpen, wierookstokjes en een filmpresentatie door linkse studenten uit
Amsterdam zorgden die zondag voor een heel ander beeld
van Trappaf dan gebruikelijk. De correspondent van het
Nieuwsblad van het Zuiden constateerde met voldoening
dat de Oisterwijkse jeugd afstand nam van de revolutionaire gebeurtenissen op de Amsterdamse universiteit.
Maar hij moest toch ook schrijven dat er voor het gebouw
‘enige deining’ ontstond toen een groep van twintig Oisterwijkse jongeren de toegang geweigerd werd omdat ze geen
achttien jaar oud of lid van Trappaf waren. De rijkspolitie
moest er zelfs aan te pas komen en verzocht de jongeren
zich te verwijderen, hetgeen ze braaf deden.20 Deze groep

de geestelijkheid verantwoordelijkheid te dragen voor dit
honk van de katholieke arbeidersjeugd. Van der Aa sprak
profetische woorden: ‘Als de opvoeding van de jeugd wordt
verwaarloosd, worden de kerken op den duur overbodig’.15 De
geestelijkheid ging zich pas met de arbeidersjeugd bemoeien toen het te laat was. In 1965 ondernam kapelaan Harrie
Maas met hulp van de psycholoog J.H. Winter nog een poging om het jeugdcentrum Lind 42 onder de naam De Kar
nieuw leven in te blazen. Op papier ontstonden maar liefst
15 onderafdelingen, van bromfietsclub De Karburateur tot
Karin, de sociëteit voor verkerenden.16 Maar in de praktijk
kwam er weinig van de grond. De Kar had nog geluk dat de
landelijke The Kinks fanclub, met een Oisterwijks bestuur
bestaande uit Will van Roessel, Jo Dominicus en Ton van
Beugen, en een judoclub zich aansloten. Maar verder dan
300 leden kwam De Kar niet. In november 1967 werd De Kar
uitgebreid met soos De Kajuit. Er vond een ‘Love-in’ plaats met
jonge kunstenaars van de Bossche kunstacademie. De verdere
sfeer werd bepaald door wierook, bloemetjes en limonade.
Toch meende het bestuur er goed aan te doen in de aankondiging in het Kerkklokje te vermelden: ‘Ter geruststelling voor de
ouders: Oisterwijk is géén Amsterdam’.17
Het Jongerenhuis trok enkel tijdens soos- en dansavonden
veel publiek. Uit een enquête (1963) onder leerlingen van
de Levens- en Mater Amabilisschool bleek dat de Oisterwijkse arbeidersjeugd de voorkeur gaf aan dansen, sport en
film.18 In juli 1964 richtten jongeren van de afdeling Oisterwijk van de ‘Aktie Europa 1,2,3’ de niet meer als zodanig in
gebruik zijnde watertoren aan de Nicolaas van Eschstraat in
als bierbar en Weinstube om geld in te zamelen om de Europese gedachte en ontwikkelingssamenwerking te stimuleren.
Dat beviel blijkbaar zo goed dat ook de ongeorganiseerde
jeugd van frater Ferrerius vervolgens naar de watertoren
wilde, mede omdat het bestaande Jongerenhuis vanwege
de verbreding van de Stationsstraat (vanuit het oogpunt
van verkeersveiligheid) afgebroken moest worden. Met
steun van de gemeenteraad, die een lening van fl. 12.000
in het vooruitzicht stelde, zou de watertoren tot Jongerentoren kunnen worden getransformeerd. Alleen raadslid
Piet Alberts zag niks in het plan, hij wilde liever het parochiehuis aan de Terburghtweg voor dat geld restaureren.
De watertoren werd een succesformule. De belangstelling
was zo groot dat een lidmaatschap moest worden ingevoerd. Er verscheen een clubblad van de Jongerentoren
onder de naam Trappaf (gevormd uit de eerste letters van
de zeven voornamen van de bestuursleden, maar tevens
verwijzend naar de 98 treden van de watertoren). Voor de
sanitaire voorzieningen kon gebruik gemaakt worden van
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Onder invloed van het internationale jongerenprotest
organiseerde Trappaf een
‘Walk-in’ waarin een film over
de Maagdenhuisbezetting
vertoond werd en discussies
plaatsvonden. Op de foto
ondermeer Lia Diepens (met
lange haren), daarachter
Peter van Opbergen, achterin
met witte blouse en stropdas
Hans van Beurden, rechts
naast man met opgeheven
hand: vlnr Kees de Kanter,
Henk de Groot en Rik Withuis. Meisjes rechts bovenin
Mieke van Eijndhoven (links)
en Janine Deenen, achter jongen met jas: Wil Zwerts, nog
half op de foto geheel rechts
Fons Drijvers, zittend met
sigaret Koos de Laat, rechts
naast hem Loek Hilgers en
twee verder Gisela Verhagen.

jongeren – wars van burgerlijkheid, met lang haar en
corduroy-jackjes met buttons – kon in Oisterwijk toen
nog nergens terecht, en zocht zijn heil buiten Oisterwijk,
ondermeer ook in Den Boogaard in Moergestel. 21
In 1970 organiseerde Trappaf een psychedelische lichtshow en
vervolgens een voettocht naar de H. Eik in Oirschot waar een
jongerenmis plaatsvond. Vanaf 1971 zouden de meer alternatieve jongeren hun toevlucht nemen tot jongerengroep
Walhalla, die begon in de leegstaande fraterschool in de
Kerkstraat, maar nog in datzelfde jaar verhuisde naar de
Blokhut aan de Vloeiweg 90, eigendom van het kerkbestuur
van de Petrusparochie. De soos Walhalla brandde op 1 september 1971 af, maar dankzij ondersteuning van de Stichting Samenlevingsopbouw en de gemeenschap Oisterwijk
kon al snel weer een herstart plaatsvinden. Het Walhalla
richtte zich op live-concerten, onder andere de Oisterwijkse formatie Xistus trad er in 1972 op, naast talloze andere
muziek- en cabaretgroepen. Walhalla bood ook ruimte aan
milieu- en vredesactivisten, aan een derdewereldwinkel en
aan uiteenlopende bewegingen zoals Hare Krishna, yoga,
Jehovagetuigen en de Jesus Movement.
De Blokhut zou nog veel verschillende namen krijgen:
De Sponz, Ut Vloeike, De Zevende Hemel, Zeezicht en ten
slotte No.90. Anarchistische punkbands waaronder De
Brassers en Einsturzende Neubauten én de aanwezigheid

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

van drugs zouden volgens sommige Oisterwijkers de Blokhut tot een onveilige plek maken. Jules Deelder, Herman
Brood, Sjef van Oekel en Hans Dulfer traden er op tijdens
poëzienachten.22 Het alternatieve jongerencentrum zou
vervolgens als gesubsidieerd jongerencentrum verhuizen
naar de Molenstraat, waar het de namen Demo en The Base
kreeg. Trappaf bleef een onafhankelijke jongerenorganisatie.
In 1984 was het parochiehuis voor fl. 100.000 aangekocht
van de Joannesparochie, maar door de bouw van woningen
in de buurt werd het produceren van decibellen steeds problematischer. De discofunctie werd daarom beëindigd en in
1992 zou het pand verkocht worden aan yogacentrum Balans.
In 2010 pakte Trappaf samen met jongerenorganisaties De
Kloontjes en De Bourgondiërs én de sok, de traditie van de
‘draaiavonden’ weer op met Max Volume: uitgaansavonden
met dj’s voor de jongere jeugd in café Curnonsky.

Openbaar carnaval
Carnaval was een feest van veranderlijkheid en vernieuwing gericht tegen de hiërarchie van de standen. En dus
waren de jaren zestig een gunstige voedingsbodem om
carnaval, dat in Oisterwijk slechts in beslotenheid gevierd
mocht worden, op straat te krijgen. In 1962 deelde groepscommandant der Rijkspolitie A. van Uden nog mede dat
er tijdens de carnaval een verbod gold om zich gemaskerd,
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vermomd of onherkenbaar op straat te begeven. Ook kleding
‘van de andere kunne’ of van een geestelijke of religieuze was
niet toegestaan.23 De cafés mochten tot 1.00 uur open zijn,
dansen was toegestaan tot 24.00 uur. Oisterwijk kende in
1960 al zes carnavalsverenigingen waaronder De Zotte Garde
uit 1936 (café Jan van Doleweerd), De Knolraop, begonnen
in 1959 als Ons Kiske (café Adriaen Poirters), ’t Is toch zo
(café het Oude Nest), De Dubbel Elf en een carnavalsvereniging die thuis was in café De Oude Vos. Opvallend was
dat in de Raad van Elf van De Knolraop ook een vrouw
zat: Mien Bekkers. En er bestond al tenminste één dweilorkest: boerenkapel De Dorstvlegels (1959). Een poging
van de eerste Oisterwijkse carnavalsvereniging De Zotte
Garde om openbaar carnaval in Oisterwijk te introduceren
liep in oktober 1960 nog op niets uit.24 De Knolraop (in
1960 72 leden) richtte een jongerencarnavalsvereniging
op (’t Redèske) en kastelein Janus Puts spande zich met
andere leden in om een openbare jeugdcarnavalsoptocht te
organiseren. Op 12 februari 1961 trokken 83 deelnemertjes
door het dorp.25 Eerste jeugdprins was Pias i (Hans Puts).
Er was een chronisch gebrek aan geld voor het jeugdcarnaval. Daarop werd besloten zogenaamde ‘Sok-ophouders’
(donateurs) te gaan werven.
In 1965 was er een nieuwe doorbraak in de openbare carnavalsviering. De jeugdprins werd voor het eerst officieel
op het gemeentehuis ontvangen. Het aantal deelnemers
aan de jeugdcarnavalsoptocht was inmiddels gegroeid naar
700. In 1967 volgde dan uiteindelijk de oprichting van de
Stichting Openbaar Karnaval (sok). Om onenigheid tussen de verschillende carnavalsverenigingen en buurten te
voorkomen werd de eerste sok-prins uit Tilburg gehaald:
Miel de Charro, directeur van een bouwmaterialenbedrijf.
De Raad van Elf bestond voornamelijk uit middenstanders
uit de Dorpsstraat. Wethouder Jan Wolfs werd voorzitter
van de sok. Het oude carnavalssymbool (‘Manus van den
Blauwe sloot’) zou vervangen worden door het wapen van
de sok: een mastendol (dennenappel) geflankeerd door
twee eekhoorns, ontworpen door Karin van de Berg.
Oisterwijk heette tijdens de carnavalsdagen voortaan
Döllekesgat. De Raad van Elf droeg naar Duits voorbeeld
zwarte rokkostuums, die handmatig bij de oosterburen
vervaardigd werden. Bewerkelijk en dus ook vrij kostbaar.
Jongerenorganisatie Trappaf had sinds 1966 ook een carnavalsafdeling, maar prins Wim Rooth (schoenmaker van
beroep) kon zich de weelde van een duur pak niet veroorloven en trok het trouwpak van zijn vader aan. De Raad van
Elf van Trappaf leende jacquets. Terwijl de sok bij het einde
van carnaval de dol verbrandde, speelde Trappaf meer met

De oudste carnavalsvereniging van Oisterwijk De Zotte Garde was
thuis in het café van Jan van Doleweerd aan de Spoorlaan. In het
midden prins Marinus Janse en zijn echtgenote Door van Dal. Op
de eerste rij zittend o.a. Cor Ruskus-van Gestel (geheel links, staand
boven haar Koos Ruskus), Nico Grootjans (geheel rechts), daarnaast
mw. Pothoven, vierde van rechts: mw. Van den Boogaard. Zittend
voor de prins: Janus en Cor Smetsers-van Breugel. Staand rechts van
Door van Dal: mw. Moonen, Grada Hobbelen-van Breugel en mw.
Grootjans. Rechts naast accordeonist: Jan Janse. Bovenste rij: derde
en vierde van links: echtpaar Jo van de Ven-van Gestel, vervolgens
dhr. Meeuwis (met stropdas), rechts met Mexicaanse hoed Jo van
Doleweerd en geheel rechts Toos van Doleweerd-Overdijk.

In 1963 bepaalde het ‘Brabantse boerke’ nog de carnavalsviering.
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van het koninklijk huis vernoemd waren, een Russische naam
zou komen. J. Huveneers suggereerde de straatnamencommissie, als deze zo nodig modern wilde wezen, te kiezen
voor Elvis Presley en Anneke Grönloh. Kees Rijnen wilde
onder geen voorwaarde Spoetnikstraat, dan nog liever
Raketstraat. De raadsleden mompelden dat mevrouw
Chroestsjov dan maar de opening van de Spoetnikstraat
moest doen. Slechts met veel moeite werd het voorstel van
de straatnamencommissie (8 voor, 6 tegen) aangenomen.27
Op straat bleef het rustig. Behalve in maart 1962 toen
plotsklaps de letters oas (Organisation de l’Armée Secrète,
een rechts-extremistische terreurorganisatie actief in
Frankrijk en Algerije) met kaarsvet en verf op de winkelpanden aan De Lind werden gekalkt en autobanden van
fabrikanten en toeristen stukgesneden werden. De pers
sprak er schande van, maar hield het uiteindelijk maar op
een verlate carnavalsgrap. Toen midden in de nacht ergens
in oktober 1967 de bronzen kop van kapelaan en socialistenvreter Huijbers van de sokkel getild werd, hield de krant
het opnieuw maar op een ‘Misselijke stunt’.28 Intussen had
de Boerenpartij met twee raadszetels zijn intrede gedaan
in de Oisterwijkse gemeenteraad. Boerenpartij en PvdA
werden door de overige raadsleden nog uitgesloten bij
benoemingen in raadscommissies. Wel was de gemeente in
mei 1966 in het Kerkklokje gestart met de rubriek ‘Gesprekken met de gemeente’ om de lezers duidelijk te maken dat
het gemeentebestuur er voor de burgers was.
De geestelijkheid leek eerder door te hebben dat de tijden
veranderd waren. Het Tweede Vaticaans Concilie (19621965) moest de kerk weer ‘bij de tijd brengen’. Het Kerkklokje stelde in een hoofdartikel van februari 1966 dat de
priester niet langer gezien moest worden als ‘de man die het
allemaal weet, daarvoor zijn er pedagogen, psychologen en onderwijsexperts’. Ook niet-priesters werden uitgenodigd aan
de discussie binnen de kerk deel te nemen.29 Een maand
later werd de tienermis welwillend besproken en weer een
maand later vernamen de lezers van het Kerkklokje van de
redactie dat Adam en Eva nooit hadden bestaan, dat God
de wereld niet in zes dagen geschapen had, maar dat hier
miljoenen jaren van evolutie aan te pas waren gekomen. De
fraters verlieten Oisterwijk en kapelaan J. Klaassen (Joannesparochie) leidde op 5 juni 1966 de eerste tienermis in
Oisterwijk. De verplichting van het zondagse misbezoek
kon voortaan ook op de zaterdagavond ingevuld worden.
Kapelaan Maas schreef als redacteur van het Kerkklokje
welwillend over de actiegroep Dolle Mina, nozems, hippies
en Kabouters. In 1969 startte in Oisterwijk een oecumenische werkgroep met pastoor Dumoulin, dominee Van Duyl

de autoriteit van het gezag. De prins werd na afloop van carnaval symbolisch begraven of zelfs onthoofd. In 1968 kwam
het verzet tegen autoriteiten ook in beeld in de sok-optocht
met ‘de begrafenis der kvp’ en de ‘nvsh-groep’. Het laatste was
een verwijzing naar de Nederlandse Vereniging voor Sexuele
Hervorming, waar geboortebeperkende middelen zoals de
pil en condooms verkrijgbaar waren.
De Oisterwijkse jeugd was niet erg gecharmeerd door het
plaatselijke carnaval. Begin 1968 werden de leerlingen van
de ulo gevraagd naar hun mening. Peter Veltman vond
het te tam: ‘Carnaval is drie dagen lol, leut en mooie meiden.
In Oisterwijk zal het wel, zoals elk jaar, niet veel soeps zijn,
want de politie steekt er wel een stokje voor. Maar we zullen
de schade op tweede carnavalsdag in Den Bosch wel even in
halen. Daar kun je tenminste hossen, maar in Oisterwijk mag
je nog niet eens in de bomen klimmen om de stoet te zien’. De
meeste leerlingen keken jaloers naar Moergestel waar in
Den Boogaard met carnaval een Belgische zangeres optrad.
Ad van Zundert pleitte er daarom voor om met carnaval
ook in Oisterwijk een beatgroep uit te nodigen. En dan
waren er ook nog enkele alternatievelingen die niks met
carnaval hadden. Leerling Hans Naaijkens: ‘Ik vind het een
grote troep en het kost me te veel geld. Het is allemaal reklame
en daar geef ik niets om’.26 In 1972 bedachten pastoor Harry
Dumoulin van de Markusparochie en stadsprins Thom
van Rooij een nieuwigheid: de stadsprins zou de preek in
de kerk houden. Het plan lekte uit naar de pers en deken J.
Verheijen liet onmiddellijk weten dat hij persoonlijk zoiets
nooit zou doen. Op instigatie van de bisschop, de preek zou
tegelijkertijd gehouden worden met de inwijding van de
conservatieve Limburgse bisschop J. Gijsen, werd op het
allerlaatste moment van het plan afgezien. Wel incasseerde
pastoor Dumoulin de toegezegde fl. 111,11 van de sok. Dat
leidde weer tot een pissige reactie in het Kerkklokje van
Diana van Roessel (‘Geld stinkt niet’) en een voorspelbare
boze reactie daarop van het kerkbestuur van de Markusparochie. Ook na de jaren zestig waren er blijkbaar nog grenzen in Oisterwijk aan wat wel en niet kon tijdens carnaval.

De priester is niet langer de man die het
allemaal weet
Politici en geestelijkheid hadden aanvankelijk geen antwoord
op alle snelle veranderingen in de jaren zestig. Toen de straatnamencommissie eens ‘modern’ wilde doen en voorstelde
om in de nieuwbouwwijk Westend straten te noemen naar de
Amerikaanse en Russische satellieten Telstar en Spoetnik,
brak in de gemeenteraad de pleuris uit. Piet Alberts vond het
een schande dat in een wijk waar tot nu toe straten naar leden
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Voor het eerst pikante afbeeldingen
in het ‘Kerkklokje’ van 14 januari
1966, het blad en de katholieke
Kunstkring moesten met de tijd mee.

en de voorzitter van de kerkenraad van de gereformeerden,
C. Wolf.
Op 8 maart 1971 achtte de geestelijkheid de tijd rijp om in
Klein Speijck met de parochianen te discussiëren over de
‘heetste hangijzers’ van deze tijd, onder leiding van pastoor
A. Marks en een leraar opvoedkunde van de Pedagogische
Academie te Veghel. Maar waar de organisatoren niet op
hadden gerekend was dat een drietal Oisterwijkers (Theo
Kappé, Werner en Sophie Schuchmann) de moed had – en de
gelegenheid kreeg! – om in het Kerkklokje van leer te trekken
tegen de opzet van de bijeenkomst. Ze schreven het slecht
te vinden dat de avond slechts gewijd was aan godsdienstige
opvoeding, terwijl het volgens hen erom ging op te voeden
vanuit een kritische blik op de maatschappij waarin autoriteiten en machthebbers aan de touwtjes trekken en miljoenen

‘verhongeren, gevangen zitten, uitgebuit en uitgemoord worden’.30
Dat was vloeken in de kerk! Een week later stonden er vijf
reacties in het Kerkklokje, vier daarvan verdedigden de
geestelijkheid, alleen (het latere PvdA-raadslid) Piet Verbunt
riep op tot een ‘tegenwind’. Die zou niet lang uitblijven, de
PvdA mocht vanaf 1972 vergaderingen aankondigen in het
Kerkklokje. Op 1 november 1972 trok de Petrusparochie zich
terug uit de redactie van het weekblad en werd een gehuwd
priester redacteur. Dat duurde slechts negen maanden, toen
kwam het blad in handen van de St.-Petrusstichting met als
lekenredacteur Janus de Vries. Het redactionele hoofdartikel
hoefde niet langer vanuit een kerkelijke blik geschreven te worden en ook niet-religieuze onderwerpen mochten op de voorpagina aan bod komen. De culturele veranderingen uit de jaren
zestig hadden ook de Oisterwijkse samenleving in de greep.
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‘De Vreugde’ en ‘Het Verdriet’
Feesten, herdenkingen en identiteit

Bestaat er zoiets als een ‘Oisterwijkse identiteit’?
Oisterwijk heeft een gemeentewapen, een gemeentevlag, zelfs een Oisterwijks volkslied en bij diverse
feesten en herdenkingen zien we onmiskenbare
sporen van een ‘Oisterwijkse identiteit’. Eenduidig
is die echter niet, soms ligt de nadruk op het nationale, soms op het Brabants/katholieke en soms op
het lokale aspect. Dan lijken culturele normen en
waarden leidend te zijn, dan weer wordt een feest
vooral beoordeeld op de economische potentie voor
Oisterwijk. We moeten ons natuurlijk realiseren dat
feesten en herdenkingen vooral door overwinnaars
en machthebbers ingevuld worden. En dus wordt
identiteit soms ook opgelegd en worden tradities af
en toe zelfs ‘uitgevonden’ door de elite.1
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mité
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Willem ii. Het Oisterwijkse
en twintigste eeuw diverse
Haag ter herdenking van de Nederlandse onafhankelijkheid (1813).
deel van de kosten voor die
pogingen aan om tot identiereboog (fl. 27,34) moest de
teitsvorming te komen.
gemeente zien te verhalen
In de negentiende eeuw is
op de inwoners. Dat viel niet mee, uiteindelijk was het burhet een vooral door buitenstaanders opgelegde identiteit,
gemeester Vogels die met fl. 19,38 uit eigen portemonnee
waarbij Oisterwijk voorbestemd lijkt als buitenplaats voor
de eer van Oisterwijk redde. Ook bij andere inzamelingsacde niet-katholieke Hollandse elite (grootgrondbezitters
ties bleek de steun van de Oisterwijkers voor de nationale
en natuurliefhebbers), waar het na gedane arbeid ‘In het
gedachte niet groot. Toen er in 1855 plannen waren voor
land der vennen’ goed toeven is. In de eerste helft van de
een nationaal monument voor de Nederlandse strijders van
twintigste eeuw ontstaat daar een conservatieve lokale
1830-1831 (Belgische Opstand) leverde een collecte in het
reactie op, vooral in kringen van de RK geestelijkheid met
Oisterwijkse slechts twee gulden op. Een jaar later, bij
als ideologen kapelaan Huijbers en toneelschrijver Jan
het overlijden van de dichter Hendrik Tollens (hij schreef
Vuijsters, waarbij de lokale wortels van de Oisterwijkse
Wien Neêrlands bloed, destijds zelfs uitgeroepen tot Nederhistorie gezocht worden, vaak overgoten met een rooms
lands volkslied), stonden op de intekenlijsten voor een
of Brabants sausje (‘Behoud ons Oisterwijk’ en ‘Gij heerlijk
monument voor deze nationalistische dichter slechts twee
Brabants pronkjuweel’). Vanaf de jaren dertig van de twinOisterwijkse namen: dominee E. Koch en de protestantse
tigste eeuw ontwikkelt de Oisterwijkse bestuurlijke elite,
fabrikant Frits Holleman.2
met burgemeester Verwiel en gemeentesecretaris De Valk
De nationale eenheidsstaat werd door de katholieke
voorop, een moderne, offensief gerichte en zelfbewuste
meerderheid in Oisterwijk nog altijd gekoppeld aan de
identiteit, die gevormd wordt door de economische potentie
geuzen, oorlog, plundering, brandstichting, gebrek aan
van de schoen- en lederindustrie, maar vooral toch door die
van de toeristenindustrie: ‘De Parel van Brabant’.
godsdienstvrijheid en aan politieke en economische
achterstelling. Toen dominee Jacobus Craandijk in 1884
‘In het land der vennen’.
in deel 7 van zijn Wandelingen door Nederland met pen
en potlood de natuur rond landgoed De Hondsberg – en
Van boven opgelegde pogingen om nationaal besef
daarmee Oisterwijk – op de nationale kaart zette, had hij
te bewerkstelligen
heel goed door waarom de gemiddelde Oisterwijker niet
Bij de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden in de
warm liep voor het nationale besef: ‘Oisterwijks geschiedenegentiende eeuw hoorde ook het propageren van een
nationaal besef. De koning leek bij uitstek het geschikte
nis heeft weinig anders te verhalen, dan hoe de Gelderschman
symbool voor de uit te dragen nationale eenheidsstaat.
herhaaldelijk het dorp heeft geplunderd, hoe de Geuzen kerk
En dus sommeerde de regering de vroede vaderen van
en kloosters verwoestten, hoe Lumey’s benden den GorkumOisterwijk, gildebroeders en verlofgangers van de nationale
schen martelaar Johannes van Oisterwijk hebben vermoord,
militie om op 26 juni 1829 om 5.30 uur met ontrolde vaanhoe de Protestanten tot het einde der vorige eeuw de schoone
dels gereed te staan aan de steenweg Den Bosch-Tilburg bij
hoofdkerk in bezit hadden. Het schijnt, alsof dergelijke onaande Heusdensebaan. Koning Willem I, op weg naar Brussel,
gename herinneringen de eenigen zijn, uit de aanraking met de
passeerde die ochtend per koets in luttele seconden de
overige gewesten overgebleven. De volksaard, de godsdienstige
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Op 30 augustus 1913 vierde ook
Oisterwijk het feit dat Nederland
honderd jaar onafhankelijk was.
Op het Kerkplein waren portretten
van prinses Juliana, koningin Wilhelmina en prins Hendrik geplaatst.
Asterius en mannenzangvereniging
Koningin Emma marcheerden van
De Lind naar het Kerkplein en weer
terug. Een versierde en verlichte boog
was te zien bij het postkantoor. Ook
bij de villa, tuin en fabriek van Hamers,
de tuin van mevrouw Breda-van
Kelckhoven en aan het einde van de
Stationsstraat was illuminatie. Een
vuurwerk sloot het feest af.

Oisterwijkers nog eens goed inpeperen welke verderfelijke
rol Willem van Oranje en andere Oranjeprinsen zijns inziens gespeeld hadden in de geschiedenis. Huijbers noemde
Willem van Oranje een ‘sluwe veinzaard’, een ‘onbeschrijvelijke huichelaar’ en een ‘aartsketter’, die tenslotte door een
pistoolschot ‘gelijk bij schadelijk wild’ werd ‘afgemaakt in een
gestolen nonnenklooster, waar hij leefde met een geroofde non’.6
Weinig complimenteus voor de Vader des Vaderlands en zeker geen aanmoediging voor een uitgebreid lokaal Oranjeeerbetoon. Toch kwam er in 1923, ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina in Oisterwijk
een ‘Vereeniging Koninginnedag’ tot stand, die concerten op
de kiosk organiseerde, alsmede volksspelen en vuurwerk.
Vermoedelijk zullen in de vereniging protestantse notabelen het voortouw genomen hebben. In elk geval gebeurde
dat in 1928 toen George Perk en de vvv zich inspanden om
Oisterwijk na de Wandelingen van Craandijk opnieuw op de
nationale kaart te plaatsen. Dit keer niet in een boek, doch
via het moderne medium film. Polygoon vervaardigde In
het land der vennen. Maar opnieuw waren vele Oisterwijkers
not amused. Het Kerkklokje sprak met afschuw over de film
omdat er te veel aandacht voor gemengd zwemmen in zou
worden getoond en te weinig voor het katholieke leven. Toeristen uit Holland (‘rapaille, dat, van elders komend, hier zijn
hartstochten den vrijen teugel viert’) zouden het rechtgeaarde
katholieke gezin weghouden uit Gods natuur en daarom
konden die vreemdelingen maar beter vertrekken en niet
alleen uit Oisterwijk: ‘Weg met hen uit onze maatschappij!
Christus verwees hen tot de diepte der zee met een molensteen
aan den hals’.7 Maar ook gewone arbeiders moesten niks van
de elitaire vvv hebben, die verboden uitvaardigde om vogelnestjes uit te halen of zangvogels te vangen.

opvatting vooral, heeft sinds eeuwen een wijde en diepe kloof
gegraven, tot groote schade voor de wederzijdsche waardeering
en de hartelijke zamenwerking’.3 Craandijk wilde door het populariseren van landgoed De Hondsberg de gemeenschapsgedachte tussen Hollanders en Brabanders bevorderen. Of
dat lukte moet betwijfeld worden. Vanaf 1880 bezochten
jaarlijks weliswaar vele duizenden Hollanders en Zeeuwen
De Hondsberg, maar de meesten kwamen met hun dominees naar de op het landgoed plaatsvindende protestantse
Zuiderzendingsfeesten. De Tilburgse krant waarschuwde de
katholieke inwoners nadrukkelijk voor de daarbij veronderstelde zendingsijver van de protestanten: ‘Men zij dus op
zijne hoede tegen den alsdan weder te verwachten stortvloed van
tractaatjes’. 4 Bovendien zagen de Oisterwijkse boeren en
arbeiders de protestantse eigenaren van De Hondsberg als
degenen die – door de aankoop van de voormalige gemene
gronden – het onmogelijk hadden gemaakt om die gronden
nog langer te gebruiken voor het beweiden van vee en om
er brandstoffen als hout en turf vandaan te halen.
Weliswaar kon ook Oisterwijk er niet omheen om in mei
1889 een eikenboom te planten bij de kiosk op De Lind ter
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van koning Willem
iii, maar de viering van Prinsesse- en later Koninginnedag,
sinds 1889 gepropageerd door de liberalen als symbool
voor de nationale eenheidsgedachte, vond in Oisterwijk
geen warm onthaal. Nog in 1912 constateerde een inwoner
dat Koninginnedag hier ‘heel kalm’ was verlopen: ‘de vlaggentooi was schaars, van eene opgewekte vroolijkheid niet den
minsten schijn, zelfs toen Asterius en den Zangvereeniging
op het Marktplein eenige nummers ten besten gaven, was van
eenig enthousiasme geen sprake. ’t Is treurig dit te moeten
erkennen’.5 Kapelaan Huijbers zou enkele jaren later de
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De nationale eenheidsstaat zou pas in en na de Tweede
Wereldoorlog een positievere ontvangst krijgen in Oisterwijk. De wereld was groter geworden en de vijand internationaler. Lange tijd moest het koninklijk huis het in
Oisterwijk doen met het Juliana-Bernardplein (1937).
Maar in 1947 zou de gemeenteraad, op voorstel van (de
geboren Amsterdammer!) dokter Frans Desain, een reeks
‘Oranje’ straatnamen rond landgoed De Hondsberg officieel
vaststellen. De Vader des Vaderlands moest tot 1960 wachten, toen kwam er in het plan-West een straatnaam voor
Willem de Zwijger beschikbaar. 8

Een aantal malen ontving Oisterwijk koninklijk bezoek: prins Hendrik
in 1914, koningin-moeder Emma in 1930, prinses Irene in 1961 (op de
foto met commissaris der Koningin Kortmann) en koningin Beatrix in
1999. Bij koninklijk bezoek wordt in Brabant het vaandel van de gilden
op de grond gelegd, opdat de majesteit erover heen kan schrijden, wat
verder alleen de schutterskoning mag. Overigens is dit gebruik niet zo
oud, het werd pas in 1949, toen koningin Juliana en prins Bernhard
’s-Hertogenbosch bezochten, voor het eerst opgetekend.

‘Behoud ons Oisterwijk’.
Een lokale identiteit tegen modernisme
De overgang van de middeleeuwse gemene (=gemeenschappelijke) gronden op de heide, waar boeren maar ook
arbeiders vee weidden en brandstof haalden, naar nadrukkelijke vastlegging van eigendommen via het kadaster in
het Koninkrijk der (Verenigde) Nederlanden, leidde tot
problemen tussen het Oisterwijkse gemeentebestuur en
boeren uit de regio. Aan de zuidgrens waren er moeilijkheden met landbouwers uit Spoordonk en Moergestel, die
gewend waren de Oisterwijkse heide te gebruiken voor
het beweiden en voor ‘het vlaggen en stoken van heischaal’
(turf). Moergestelse boeren van ‘over het water’ (ten oosten
van de Reusel) bleven ook na 1824 het recht behouden om
de Oisterwijkse heide te gebruiken, maar de gemeente
Moergestel moest hiervoor wel jaarlijks een bedrag van
fl. 7,50 betalen. Bovendien mochten de boeren slechts dat
gedeelte van de hei gebruiken dat door Oisterwijk (nog)
niet verkocht was aan grootgrondbezitters. En dat deel werd
alsmaar kleiner.9 De enige boeren waarmee de gemeente
Oisterwijk een warme band onderhield waren die van
Heukelom. Al vanaf 1819 streefden zij ernaar hun gehucht
bij Oisterwijk gevoegd te krijgen, waar zij ook kerkten.
Maar alle pogingen strandden in de negentiende eeuw op
verzet van het gemeentebestuur van Berkel-Enschot. De
strijd om de grond tussen boeren en grootgrondbezitters
was bij voorbaat beslist. De individuele eigendomsverhoudingen werden via de landmeters van het kadaster precies
vastgelegd. Voor het gemeenschappelijk grondbezit uit de
tijd van de Vrijheid Oisterwijk was geen plaats meer.
Wat de Oisterwijkers in de negentiende eeuw nog wel herinnerde aan die oude Vrijheid waren een gemeentewapen
met een middeleeuwse burcht, de middeleeuwse schrijfwijze van Oisterwijk en natuurlijk het historische gegeven
dat Oisterwijk door hertog Hendrik een Vrijheid geworden
was.10 Maar veel van deze geschiedenis was niet meer
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paraat. Toen in 1815 de protestantse burgemeester Folkert
Rijpperda gevraagd werd aan te geven welke kleuren voor
het gemeentewapen gebruikt dienden te worden, moest hij
het antwoord schuldig blijven. Hij koos als burgemeester
voor de veiligste weg: om koning Willem i te plezieren werd
het wapen, officieel vastgesteld op 16 juli 1817, lazuur met
burchten van goud. Lazuur (blauw) en goud (geel) waren
immers de kleuren die Oranje-Nassau gebruikte. Daarmee
ruilde Rijpperda – wellicht onbewust – de lokale identiteit
van de Vrijheid in voor die van de nationale eenheidsstaat.
In 1878 werd een nieuwe spelling in Nederland van kracht,
waardoor de landelijke overheid Oisterwijk in Oosterwijk
herdoopte. Het gemeentebestuur van Oisterwijk, met inmiddels een katholieke burgemeester en raad aan het roer,
was des duivels dat hiermee weer een stukje lokale eigenheid werd afgepakt. Een rekest aan het Ministerie van
Waterstaat, Handel en Nijverheid bleek succesvol. Op 18
november 1887 deelde de minister mee dat voor Oisterwijk
de oude spelling weer gevolgd zou worden.11
Rond de feestelijkheden van Oisterwijk 750 voelde het
gemeentebestuur behoefte om een officiële vlag voor de gemeente in te voeren. Op 18 januari 1963 stelde de gemeenteraad die vlag vast in de kleuren blauw en geel van het
gemeentewapen. Op 5 mei 1963 zou deze voor het eerst op
het raadhuis gehesen worden en vervolgens meegedragen
in de Mariaprocessie. Na een publicatie van heraldicus
Willem van Ham in 1980 werd duidelijk dat Oisterwijk
sinds 1817 de verkeerde kleuren hanteerde op het gemeentewapen. Het moest zilver (wit) met rode burcht worden.12
Bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1987 werd Oisterwijk
het nieuwe wapen verleend.13
De stichter van de Vrijheid Oisterwijk hertog Hendrik i
was in 1927 door het Oisterwijkse gemeentebestuur geëerd
met een straatnaam. In 1960 zou hij deze straat echter
moeten afstaan aan de in Oisterwijk geboren missionaris
en bisschop Nicolaas Verhoeven (huidige Mgr. Verhoevenlaan). In ruil daarvoor kreeg Hendrik vier jaar later een
nieuwe straat naar zich genoemd, weggestopt in een villawijkje tussen Gemullehoekenweg en Visserslaantje.
In 1930 probeerden vvv en rk Middenstandsbond het
vieren van 700 jaar Oisterwijk (in 1230 verleende Hendrik
I Oisterwijk nagenoeg dezelfde rechten als Den Bosch)
van de grond te krijgen samen met het verenigingsleven.
De feestweek zou eind augustus van dat jaar plaatsvinden
met een historische optocht, bloemencorso, winkelweek,
kinderspelen, concerten, muzikale wandelingen en sportwedstrijden. De rk Middenstandsbond stelde fl. 200 beschikbaar, maar de gemeente liet het financieel afweten.14

Op 16 juli 1817 en op 26 februari 1988 stelde de Hoge Raad van Adel na een
Koninklijk Besluit het gemeentewapen van Oisterwijk vast. Het wapen van
1817 bleek gebaseerd op de verkeerde kleuren zodat in 1988 de Hoge Raad
van Adel het werk mocht overdoen.
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Vervolgens haakte de ene na de andere vereniging af zodat
de vvv en Middenstandsbond eind juni het gevormde
comité moesten ontbinden.15
Drie jaar later, de vvv en de Middenstandsbond bestonden
beide 25 jaar, zou Oisterwijk zijn vrijheidsrechten wel
publiekelijk herdenken. De organisatie had D.J. van der
Ven, folklorist en oprichter van het Openluchtmuseum,
ingehuurd om op 15 augustus 1933 (Maria Hemelvaart) een
historische optocht over De Lind te laten trekken. Hij bracht
folklore, boertigheid en historie in beeld: de gilden met hun
vaandels, Marinuske de Klepperman, een boerenverhuizing,
volksdansers, de mythologische god Bragi (door de dichter
J.B. Schepers in 1894 reeds tot leven gebracht in een gedicht
dat zich afspeelt in de Oisterwijkse bossen en vennen),
aartshertogin Isabella (tijdens haar bewind als Spaanse
landvoogdes der Nederlanden kreeg Oisterwijk in 1613 een
bewaard gebleven akte waarin de oude vrijheidsrechten
van Oisterwijk uit 1230 bevestigd werden) en tot slot twee
‘Brabantsche reuskens’ Janneke en Mieke. De twee reuzen
bleken oorspronkelijk uit Brussel te komen waar ze reeds
in de middeleeuwen werden meegesjouwd in de Brusselse
Ommegang, waarin volgens overlevering herdacht werd
dat de Heilige Maria, hertog Jan iii en de schuttersgilden
pal stonden in hun verdediging van Brussel tegen steden
als Gent, Antwerpen en Leuven. In 1908 was de ommegang
verwaterd tot een optocht tijdens Vastenavond waarin de
laatst overgebleven reuzen Janneke en Mieke, ‘twee afschuwelijke groote lelijke poppen’ mochten deelnemen.16 Maar ook
Janneke en Mieke raakten in vergetelheid en het was aan de
Tilburgse journalist en romancier Willem van Mook te danken dat de beide Brusselse reuzen in 1929 aan de Tilburgse
Folkoreschouw konden deelnemen. Althans dat was de
bedoeling, maar het weer bleek te warm om de vijf meter
hoge in Tilburg gerestaureerde reuzen mee te dragen en
dus werden ze slechts getoond op de afsluitende manifestatie bij het Tilburgse sportpark. En daar zou de baldadige
jeugd de poppen ook nog eens deels vernielen. Echter in
augustus 1933 mochten de Brusselse poppen – inmiddels omgedoopt tot ‘Brabantsche reuskens’ – in de Oisterwijkse historische
optocht furore maken. Ze werden vergezeld door enkele Bossche carnavalsorkesten zoals De Kikvorschen van Oeteldonk,
die in hun lied de reuzen aan carnaval en dronkenschap
koppelden. Romancier Willem Van Mook dichtte de Brusselse
reuzen daarentegen toe dat ze aanwezig waren geweest bij de
stichting van de stad Den Bosch door Hendrik i en symbool
stonden voor de overwinning van het christendom op de heidense goden van de Noormannen.17 D.J. van der Ven maakte
er een commercieel succesnummer van. Op 11 augustus 1934

In de historische optocht georganiseerd door folklorist D.J. van der
Ven op 15 augustus 1933 liepen voor het eerst twee reuzen door
Oisterwijk: Janneke en Mieke. Zij kwamen oorspronkelijk uit Brussel,
maar waren omgetoverd tot ‘Brabantsche reuskens’.

Vanaf de muziekkiosk op De Lind liet Zang en Vriendschap op 15 augustus 1933 om 21.00 uur voor het eerst het door Sjef van der Eerden
gecomponeerde Oisterwijk-lied weerklinken, later bekend geworden
als Oisterwijks volkslied.
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de Dorpsstraat een andere naam te geven omdat volgens hem
deze naam te veel getuigde van een ‘dorpsmentaliteit’. Burgemeester Van Hövell ontstak in woede en verklaarde juist trots
te zijn op die naam.21 De lokale gemeenteraadsfracties voorkwamen in 1969 dat de verbindingsweg Tilburg-OisterwijkBoxtel (tob-weg) de kom van Oisterwijk zou scheiden van de
natuurgebieden (‘Geen dijk door Oisterwijk’). Het was de eerste
succesvolle actie tegen de bestuurlijke moderniseringsdrift.
Nog tijdens de gemeenteraad van 26 april 2004 waarin de
Pilot-Plus (nieuw zwembad, nieuwe gemeentekantoor en dure
appartementen in het Lindepark) besproken en afgeschoten
werd, vertolkte raadslid Piet Meeuwis de gevoelens van menig raadslid: ‘Oisterwijk moet Oisterwijk blijven, wij hebben geen
behoefte aan een tweede Blaricum of Wassenaar’.

waren Janneke en Mieke present tijdens het boerenbal van de
zomerfeesten rondom het Scheveningse Kurhaus. In Den Haag
werden ze gepresenteerd als de ‘Oisterwijksche reuzen’.18
De feestelijkheden in 1933 moesten ook de economische identiteit van Oisterwijk benadrukken. Tijdens de feesten vond
daarom de Middenstandstentoonstelling Oisterwijk (mito)
plaats. De economische crisis versterkte de behoefte aan
lokale identiteit op een conservatieve manier. Kapelaan P.
van Riel, adviseur van de rk Middenstandsbond, bezigde
de onder Oisterwijkse winkeliers populaire slogan ‘Koopt
toch in den vreemde niet, wat uw eigen plaats u biedt’.19
Maar ook werd een nieuwe loot aan de Oisterwijkse
culturele identiteit toegevoegd: een eigen volkslied. De
eer was aan Zang en Vriendschap om op 15 augustus 1933
om 21.00 uur op de kiosk voor de eerste maal dit Oisterwijkse volkslied, toen nog ‘Oisterwijk-lied’ genoemd, ten
gehore te brengen. Dat aan Zang en Vriendschap deze eer
te beurt viel is niet verwonderlijk, haar directeur Sjef van
der Eerden was componist van het lied. 20 Het Oisterwijklied bezingt de lof van de vennen, van de lindebomen,
de Oisterwijkse ‘mannen van weleer’ en eindigt met een
smeekbede aan God: ‘Behoud ons Oisterwijk’. Het lied werd
in de jaren dertig bij bijzondere gelegenheden ten gehore
gebracht, bijvoorbeeld op Koninginnedag. Maar in en na de
oorlog zakte de belangstelling voor het lied in, ook al gaven
de fraters het lied een plaats in hun schoolliedbundel. Pas in
de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstond een revival
nadat Huub Groenland de Oisterwijkse Revue afsloot met het
Oisterwijkse volkslied. De muzikanten Ad en Jan Habraken
populariseerden het lied verder.
Want ‘Oisterwijk moest Oisterwijk blijven’, ook na het uitbreidingsplan, de leegloop van de kerken en de teloorgang
van de schoen- en lederindustrie. Telkens weer als een
bestuurder zijn nek uitstak voor modernisering van het
dorp (bijvoorbeeld het uitbreidingsplan of nieuwbouw of
renovatie van het raadhuis) werd hem in de pers en in de
gemeenteraad grootheidswaanzin verweten. De burgemeesters Verwiel, Opheij en Kortmann ervoeren dat aan
den lijve. Het raadhuis stond op stelten toen burgemeester
Verwiel de autochtone gemeentesecretaris verweet dat hij
het werk ‘op z’n Brabants deed’. Marshallhulp aan landbouwgehucht Kerkhoven was prima, maar die Amerikanen en
Kamerleden moesten liever niet als pottenkijkers op bezoek
komen. Aandacht voor een schone Voorste Stroom mocht
nooit de economische belangen van de ‘Oisterwijksche boezeroenmannen’ van de Lederfabriek schaden. Die hang naar
lokale dorpsidentiteit merkte ook gemeenteraadslid Max
Horbach toen hij in 1960 de euvele moed had voor te stellen
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‘Gij heerlijk Brabants pronkjuweel’.
Onverstoorbare Brabants-roomse blijheid als
antwoord op ellende van crisis en oorlog
Kapelaan Huijbers heeft onvermoeibaar geijverd voor het
doordesemen van Oisterwijks identiteit met roomse waarden en normen. Op zondag 4 mei 1913 had een eerste door
Huijbers georganiseerde Mariaprocessie in het dorp plaats
met 600 deelnemers, die Oisterwijk op de kaart moest
zetten als het ‘Nederlandsche Lourdes’.22 Huijbers promootte
niet alleen O.L. Vrouwe ter Linde, maar ook Joannes van
Oisterwijk, een der martelaren van Gorcum, en Adriaen
Poirters, de roomse dichter, die in Oisterwijk was geboren.
Al in 1909 had de kapelaan een plan gelanceerd voor een
beeld voor deze dichter, maar een geldinzamelingsactie
mislukte. Men bleek Poirters in Oisterwijk niet (meer)
te kennen. Pas in 1926 kon het beeld van Poirters op het
Kerkplein geplaatst worden. Een jaar later zou de gemeenteraad een straat naar hem (en naar de martelaar van
Gorcum Joannes Lenartz.) noemen. In 1923 was het gebed
en het kruisbeeld in de gemeenteraad geïntroduceerd. En
de nieuwe parochiekerk op De Lind kreeg in 1928 de naam
van de Oisterwijkse martelaar van Gorcum.
In crisistijd moest de roomse eenheid blijkbaar extra
benadrukt worden. Burgemeester Verwiel roemde in 1928
bij het 25-jarig pastoorsfeest van Van der Meijden de goede
verstandhouding tussen de parochianen van de nieuwe
Joannesparochie en de pastoor van de Petrusparochie, terwijl uitgerekend Van der Meijden, pastoor van de Petruskerk,
bij de bisschop zijn ongenoegen had geuit over de vorming
van een nieuwe parochie. Maar Verwiel was een meester in
het vertolken van een schijneenheid: in diezelfde jubileumtoespraak voor de pastoor verwees de burgemeester naar
de samenwerking tussen pastoor en het gemeentebestuur
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die ‘steeds voortreffelijk en van de aangenaamste geweest’ zou
zijn.23 Als voorbeeld haalde Verwiel het Poirtersmonument
aan. Inderdaad had het gemeentebestuur daarvoor uiteindelijk fl. 2000 uitgetrokken, maar wel pas nadat datzelfde
gemeentebestuur jarenlang de plannen van kapelaan
Huijbers gedwarsboomd had.
Midden in een periode van grote werkloosheid werd in 1935
op grootse wijze herdacht dat 25 jaar daarvoor het Mariabeeld weer in de Petruskerk geplaatst was. Het Mariabeeld
zou in het verleden troost en bescherming hebben geboden
tegen plunderingen en pest. Dankzij een rotsvast geloof
in Onze Lieve Vrouwe zou het Brabantse volk ook tijdens
deze economische crisis ‘een onverstoorbare blijheid en opgeruimdheid van karakter, die ’t leed het best doet dragen’ kunnen
behouden.24 Op 3 augustus 1935 werden de Mariafeestelijkheden aangevangen met het zingen van het Oisterwijk-lied
voor het bordes van het raadhuis. De volgende dag, zondag
4 augustus, had een Maria-ommegang plaats waarin een
roomse variant van de historische optocht van vvv en
Middenstandsbond uit 1933 was opgenomen. Als historische
figuren liepen nu echter geen wereldse maar lokale roomse
helden mee zoals Joannes van Oisterwijk en pater Adriaen
Poirters. ’s Avonds werd in een tuin in de Dorpsstraat het
mysteriespel Die sevenste bliscap van onser vrouwen opgevoerd. Het stuk handelt over Maria, die na de ‘Hemelvaart’
van Jezus de plaatsen wil bezoeken die ‘door het Lijden van
haar Zoon zijn geheiligd’. Ze wordt daarin gedwarsboomd
door ‘enige Joden’, die zweren dat ze na Maria’s dood haar
lijk zullen verbranden ‘opdat daarmee geen bijgeloovigheden
zouden geschieden’. Na de dood van Maria leggen Joden
beslag op haar lichaam met de intentie dit te verbranden,
‘maar ze worden met blindheid geslagen’ en verbranden hun
handen. De apostel Petrus geneest de ‘overste’ van de
Joden pas nadat deze ‘geloof beleden heeft aan de Godheid
van Christus en de maagdelijkheid van Maria’.25 Het offensief
voor een meer katholieke identiteit, leidde dus ook tot
verkettering van andersdenkenden. En dat uitgerekend
in een dorp waar het sterk antisemitische Zwart Front in
1935 met twee zetels in de gemeenteraad was gekomen!
Overigens stonden de organisatoren weer niet negatief
tegenover enigerlei participatie van andersdenkenden aan
de feestelijkheden. Zo werd Anton Philips te hulp geroepen
voor een degelijke geluidsinstallatie ten behoeve van het
mysteriespel. Alle gemeenteraadsleden werden geacht deel
te nemen aan de Maria-ommegang. Alleen sdap-raadslid
Jan Visser kreeg een afwijkende uitnodiging: hij was welkom om voor het gemeentehuis te gaan staan ‘voor het geval,
dat U dezen ommegang gade zoudt wenschen te slaan’.26

De Maria-feesten van 1935 koppelden Oisterwijk nadrukkelijk aan
een Brabants-katholieke identiteit.

De eerste regel van het Oisterwijkse volkslied (‘Gij heerlijk
Brabants pronkjuweel’) verbreedde de lokale en roomse identiteit naar een regionalistische identiteit. Maar we moeten
wel bedenken dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw
Brabant en katholicisme praktisch nog synoniemen waren.
Toch zou burgemeester Verwiel een meer profane definitie
van Brabantse identiteit kiezen toen hij in 1936 het grondgebied van Oisterwijk wilde uitbreiden met dat van Haaren,
Moergestel en Berkel-Enschot. Hij ontkende dat expansiedrift een drijfveer was. Neen, het was louter grote liefde en
zorg voor het dierbare Brabantse landschap dat hem dreef.
Voor de toch zeer roomse Verwiel was het toerisme als economische motor van doorslaggevend belang. Ook direct na
de Tweede Wereldoorlog besefte hij dat hij als burgervader
een ideologische façade van eenheid moest aanbrengen om
alle krachten te mobiliseren voor wederopbouw en industrialisatie. Daarom riep hij tijdens de bevrijdingsfeesten in mei
1945 uit: ‘We waren één in ons verzet’ tegen ‘het trouwelooze
nabuurvolk’.27 Toch was hij zich al vanaf de jaren twintig
pijnlijk bewust van het feit dat de Oisterwijkse samenleving
geen eenheid vormde maar politiek tot op het bot verdeeld
was. De moderne bestuurder Verwiel moest telkens ten
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ter gelegenheid van de bevrijding de door toneelschrijver Jan
Vuijsters bedachte tekst ‘God en m’n land, en we’k gère zie …
Edele Brabant, were di!’ hadden laten aanbrengen.28
Maar dat bleek wel een achterhoedegevecht. De bedenker
van de tekst Jan Vuijsters moest in 1948 toegeven dat
Oisterwijk toch enige moeite had om ‘eigen aard en karakter
te handhaven want telkenjare wordt het overstroomd van vacantiegasten, touristen uit alle delen van het land en Oisterwijk
heeft zich geheel ingesteld op deze “industrie”’.29 Het naoorlogse
Oisterwijk wilde economisch vooruit en stond niet te trappelen om de voormannen van de roomse en Brabantse identiteit te eren. Een in 1953 gestarte actie voor een standbeeld
voor kapelaan Huijbers, door het Kerkklokje gepropageerd
onder de slogan ‘De Man van Oisterwijk’, sloeg in Oisterwijk
niet aan. Slechts moeizaam kwam het geld binnen en 95%
daarvan moest van buiten Oisterwijk komen, zodat pas in
1955 een borstbeeld van Huijbers op De Lind geplaatst kon
worden. Na de onthulling smeerden enkele Asteriusleden
het borstbeeld in met vette zult en in de nacht van 13 op 14
oktober 1967 zou het borstbeeld zelfs van de sokkel gelicht
worden. Het beeld werd in 1972 van De Lind verwijderd en
verplaatst naar de wijk Westend, waar de gemeenteraad na
veel wikken en wegen op voorstel van Jan Vuijsters in 1958
een straat naar de kapelaan genoemd had. Een eerder b&wvoorstel uit 1954 om in de wijk Boomgaard een straat naar
Huijbers te vernoemen was gestrand. De raadsleden vonden
dat Huijbers maar aan het Kerkeind geëerd moest worden.
De werknemersfractie Van der Aa diende een voorstel in
om de straat in den Boomgaard naar de oud-directeur van
de Lederfabriek Christiaan van der Aa te noemen. Aldus
geschiedde. Toen Huijbers in 1958 eindelijk zijn straat kreeg,
memoreerde raadslid Desain nog maar eens de verdienste
die Huijbers had voor de Oisterwijkse katholieke identiteit:
de kapelaan had hier het liberalisme ‘de kop ingedrukt’.30

De ereboog tijdens de bevrijdingsfeesten in de Dorpsstraat uit 1945
met de door Jan Vuijsters bedachte en door Henk Potters geschilderde
tekst ‘Edele Brabant, were di’.

strijde trekken tegen aanhangers van een conservatieve identiteit waarin Oisterwijk vooral Oisterwijk moest blijven. Die
conservatieve identiteit deed ook na de oorlog nog opgeld bij
de middenklasse. Het waren de middenstanders uit de Dorpsstraat die kunstenaar Henk Potters in 1945 op hun ereboog

In oktober 1967 werd het beeld van kapelaan Huijbers van zijn sokkel
gelicht, het symboliseerde een nieuw tijdperk van democratisering,
ontkerkelijking en verlies van een katholieke identiteit.

‘De Parel van Brabant’.
Overheersing van een economische identiteit
Het waren burgemeester Verwiel, gemeentesecretaris De
Valk (tevens secretaris der vvv) en vvv-voorzitter notaris
O.P. van der Klei die gezamenlijk in de jaren dertig van de
twintigste eeuw een nieuwe identiteit aan Oisterwijk probeerden toe te voegen. Tijdens de feesten van vvv en middenstand in 1933 stelde Van der Klei dat de feestelijkheden
toch vooral bedoeld waren om vreemdelingen naar de
Oisterwijkse bossen en vennen te trekken. De organisatie
van de feesten wilde de Nederlandse pers laten geloven dat
niet alleen Brabantse katholieken naar ‘het land der vennen’
trokken. Daarom liepen in de optocht ook (niet-katholieke)
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vreemdelingen mee: ‘de Zeeuwin; de man uit het land van
Uncle Sam en het pas getrouwde paartje’.31 De slogan ‘De Parel
van Brabant’ verscheen vanaf 1925 in advertenties. Verwiel
dankte de vvv tijdens de feesten in 1933 voor hun ijver
om Oisterwijk ‘een veelzijdige vermaardheid te verleenen als
“Kurort” bij uitnemendheid’.32 In tegenstelling tot vroeger,
toen de vreemdeling eerst ingeburgerd tot poorter moest
zijn, werden anno 1933 de toeristen spontaan, hartelijk
en sympathiek ontvangen, ‘het Brabantsch volkskarakter
eigen’, aldus de burgemeester.33 En Verwiel schroomde niet
om niet-katholieken zoals George Perk en Jan Rijpperda
daarvoor expliciet te bedanken. Perk zag in 1927 zelfs een
straat naar zich genoemd.
Toen Verwiel in 1952 overleed wilden b&w hem eren met
een straat in het dorpscentrum en wel juist die straat welke in het uitbreidingsplan was voorzien als verkeersader en
toegangspoort tot het bossen- en vennengebied. Daarmee
dacht het college twee vliegen in één klap te slaan: Verwiel
kreeg een belangrijke straat naar zich vernoemd en er werd
recht gedaan aan zijn inzet voor de ‘Parel van Brabant’.
Probleem was alleen dat de straat al een naam had: Burg.
Suystraat. Maar die in de katholieke gemeenschap toch al
controversiële burgemeester kon als straatnaam volgens
het college wel verbannen worden naar de stillere wijk de
Boomgaard. Tot ergernis van b&w ontstond er toch discussie en onenigheid in de gemeenteraad. Tegenstanders van
Verwiel manifesteerden zich, raadslid Van Dal vond een
Verwielstraat in de Boomgaard geen probleem en raadslid
Desain liet zelfs aantekenen dat hij geacht was tegen het
voorstel te zijn.34 Ook in de jaren vijftig bleek niet iedereen
de moderniseringsdrift van Verwiel te waarderen. Toch
werd uiteindelijk het voorstel gevolgd en kreeg burgemeester Verwiel zijn straatnaam.
Groei en expansie zouden in de jaren vijftig en zestig steeds
belangrijker worden voor de ‘Parel van Brabant’. De economische groei van de schoen- en lederindustrie bleef achter bij
andere industriecentra in Brabant. In 1952 was er ook goed
nieuws. Marianne van den Hout (dochter van een wichelroedeloper!) bleek de langverwachte 10.000ste inwoner van
Oisterwijk, in 1963 (Oisterwijk 750 Jaar) kon al de 12.000ste
Oisterwijker begroet worden: Cornelius Samuels, woonachtig
aan het Durendaalplein in een volksbuurt aan de Moergestelseweg. En tussendoor was op zondag 12 februari 1961
voor het eerst in de geschiedenis een Oisterwijker honderd
jaar oud geworden: Driekske de Jong, beter bekend onder
zijn bijnaam Driekske van Bijnen. In het Kerkklokje zag men
er vooral reclame in voor de gezonde lucht van de ‘Parel
van Brabant’. Terwijl bij de viering van Oisterwijk 750 de

In 1952 bereikte Oisterwijk een mijlpaal, de 10.000ste inwoner werd
geboren: Marianne van den Hout.

In 1961 werd Martinus Hendrikus de Jong (1861-1962),
beter bekend als ‘Driekske van
Bijnen’, de eerste Oisterwijker
die honderd jaar werd. Het gemeentebestuur zag de eeuweling
als een bewijs voor de gezonde
lucht vanwege de Oisterwijkse
natuur.

historische optocht niet door kon gaan wegens gebrek aan
beschikbare figuranten, manifesteerden bij diezelfde gelegenheid de Oisterwijkse industrie en de toeristische sector
zich volop. De Lederfabriek organiseerde een internationale
prijsvraag voor schoenontwerpers en een grote modeshow
op Moederdag. Terwijl het organiserend comité en de
gemeente achterbleven met een schuld van bijna een ton,
zagen winkels en restaurants hun omzet met 60% stijgen.
Caféhouders draaiden kermisomzetten. Paul Snijders van
het comité Oisterwijk 750 stelde dat het ‘toeristisch seizoen
aan de voorkant met zes weken verlengd [is]’.35
Maar in de gemeenteraad waren aanvankelijk niet alle leden
even enthousiast over meebetalen door de gemeente aan toeristensector en middenstand. De mening heerste dat de meer-
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Het logo van ‘Oisterwijk 750’ en de bronzen herdenkingspenning.

Tijdens de viering
van ‘Oisterwijk
750’ in 1963
werd ondanks
de nostalgische
Brabantse poffer
toch vooral ingezet op het belang
van industrie en
toerisme voor
Oisterwijk.

De Piet Plezier domineerde
in het laatste kwart van
de twintigste eeuw het
bos- en vennengebied en
droeg bij aan de creatie van
een nieuwe economische
identiteit van Oisterwijk.

men Hoog- en Laag Heukelom en de Oisterwijkse Hoeven
bij Oisterwijk wilde voegen. De reden was niet alleen dat
door bebouwing, bossen, vennen en heidegronden deze
gebieden een natuurlijk geheel met Oisterwijk zouden
vormen, maar ook dat de bevolking van Heukelom in sociaal en cultureel opzicht op Oisterwijk georiënteerd was.
De gemeenteraad van Berkel-Enschot verzette zich fel,
mede ook omdat de rijke Heukelomse boeren de gemeente
van heel wat belastinginkomsten voorzagen. Landbouwer
Marinus van Laarhoven uit Heukelom werd woordvoerder
van de voorstanders tot afscheiding. Hij noemde Heukelom
‘de staart van Berkel’ en retorisch stelde hij: ‘Moeten onze
kinderen met feesten niet zoo ongeveer met geweld naar het voor
hen onbekende Berkel worden gestuurd?’.38 De gemeenteraad
van Oisterwijk wilde de Heukelomse boeren graag hebben
als nieuwe inwoners, alleen raadslid Desain – de politieke
opponent van burgemeester Verwiel – was tegen. De gemeenteraad van Berkel-Enschot wist echter na een intensieve lobby
richting de rksp in de Tweede Kamer annexatie wederom
te voorkomen. Gedeputeerde Staten lieten op 3 januari 1940
weten voorlopig af te zien van enige grenswijziging.
En ook in Moergestel ving Verwiel bot. Op 25 maart 1936
meldde het Moergestelse gemeentebestuur geen zin te
hebben in een gesprek over grenswijzigingen. Het Moergestelse college vond dat het de belangen van het natuurschoon en het landschap reeds zelf krachtig verdedigde.39
Zo liepen de annexatiepogingen van Verwiel in zuidelijke
en westelijke richting op een mislukking uit.
Uitbreiding van het grondgebied kwam pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw weer ter sprake toen Oisterwijk
met het uitbreidingsplan West vastliep op de grenzen met
Berkel-Enschot rond Oisterwijkse Hoeven. Voor verdere
woningbouw in het Westend en in de buurt van de Moergestelseweg moest een gebied van 77 ha overgaan naar
Oisterwijk. De gemeenteraad van Berkel-Enschot wilde dit
keer wel meewerken zodat, na het fiat van de Tweede Kamer in mei 1968, Oisterwijk 88 nieuwe inwoners uit BerkelEnschot kon verwelkomen. Het gemeentebestuur van
Berkel-Enschot toonde in de jaren zestig eveneens bereidheid grond af te staan voor het noordelijke uitbreidingsplan
Pannenschuur, waarbij deels op toen nog Berkel-Enschots
grondgebied gebouwd zou moeten worden. In ruil daarvoor
bedong Berkel-Enschot in 1971 wel dat een noordelijke randweg uit het bestemmingsplan geschrapt werd.
Rond 1991 werd het de bestuurders in Moergestel duidelijk
dat hun gemeente zonder nauwe samenwerking met buurgemeenten niet zelfstandig zou kunnen blijven bestaan.
Het gemeentebestuur besloot daarom met Diessen en

derheid van de Oisterwijkers (de schoenmakers) zo geld moest
opbrengen voor de toeristensector. Volgens werknemersraadslid Groenland kwam de welvaart in Oisterwijk niet
van het toerisme maar van de hardwerkende schoenmaker
en lederbewerker. Maar de Oisterwijkse schoenmaker en
lederbewerker vormden na 1970 niet langer de ruggengraat
van de Oisterwijkse identiteit. Innovatieve ondernemers
zoals Henk aan de Stegge en Bèr Koster zouden met respectievelijk de ‘Klop-klop’-reclame van de Meubelfabriek, de
Michelin-sterren voor restaurant De Swaen en dé toeristische attractie Piet Plezier in belangrijke mate bijdragen
aan de creatie van nieuwe werkgelegenheid en een nieuwe
Oisterwijkse identiteit.
Wie zijn identiteit wil ontlenen aan de bossen en vennen,
moet dit gebied natuurlijk wel volledig bezitten. Vanaf
1935 trachtte burgemeester Verwiel daarom grondgebied
van Haaren, Berkel-Enschot en Moergestel te annexeren.
Aan de Haarense zijde van de Scheibaan waren recreatieondernemers actief waar Verwiel, Natuurmonumenten,
Brabants Landschap en eigenaren van chique hotels in
Oisterwijk absoluut geen vrede mee hadden. Deze ‘Vrijbuiters in den Staat’, zoals Hendrik Klein van Morgenrood, zouden de naam van Oisterwijk te grabbel gooien en oneerlijke
concurrentie plegen door bouwvallige onderkomens neer
te zetten.36 Daarmee zou de bonafide middenstand in zijn
inkomen bedreigd worden. Verwiel schilderde Morgenrood
bij de hogere overheid af als een communistisch kamp. Maar
eigenaar Hendrik Klein schreef in 1936 de Kamerleden dat
de arbeidersgasten van Morgenrood in Oisterwijk niet welkom waren omdat de burgemeester meende dat ze de ‘elitegasten’ zouden verdrijven.37 Niet alleen in de gemeenteraad
van Haaren bestond weerstand tegen de annexatiedrift van
Verwiel. Ook een groot deel van de Oisterwijkse raad was
tegen, vooral omdat annexatie van Haarens grondgebied
nabij de Scheibaan en Kampina geld zou gaan kosten wegens
toenemende controletaken door de politie en hogere armenzorguitgaven voor de enkele in krotten wonende gezinnen
in het bosgebied. Burgemeester Verwiel wist echter zijn
plan door te drijven en bij wet van 3 december 1937 kwam de
grenswijziging tot stand. Een natuurgebied van ca. 500 ha.
bossen, heide en vennen kwam bij Oisterwijk.
Maar ook aan de westelijke grens van Oisterwijk (Galgeven
e.o.) wilde Verwiel annexatie. Hij kon daarbij rekenen op de
steun van de meerderheid van de Heukelomse boeren. Die
voelden zich bedreigd in hun landbouwwerkzaamheden
door het nieuwe uitbreidingsplan van Berkel-Enschot en bepleitten bij Gedeputeerde Staten aansluiting bij Oisterwijk.
Op 7 december 1938 deelde Gedeputeerde Staten mee dat
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Diverse pogingen van Heukelommers om bij de gemeente Oisterwijk
te geraken mislukten, zoals in 1939. De gemeenteraad van BerkelEnschot wist Heukelom toen te behouden. Pas met de herindeling
van 1996 zou Heukelom (en Moergestel) bij de gemeente Oisterwijk
gevoegd worden.

Oisterwijk gesprekken aan te gaan over samenwerking om
zo aan de herindeling te ontkomen. Het leidde nog in 1991
tot een keuze voor Oisterwijk en een gezamenlijk ambtelijk rapport Oog voor morgen, waarin samenwerking met
behoud van zelfstandigheid van de beide gemeenten werd
bepleit. Op basis van dit rapport werd een samenwerkingovereenkomst gesloten. Maar toch ging het herindelingsspook niet aan Moergestel voorbij. In zijn rapport stelde
de door de provincie met het oog op gemeentelijke herindeling in Brabant ingestelde commissie-Schampers in 1992
dat ‘schaal en draagvlak van de landelijke gemeente Moergestel
ontoereikend zijn voor de door de gemeente te vervullen (toekomstige) taken. Samenvoeging met een andere gemeente is daarom
noodzakelijk. De gemeente Oisterwijk komt daarvoor als
eerste in aanmerking, o.a. gezien maatschappelijke oriëntatie,
bestuurlijke samenwerking en landschappelijke samenhang’.
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Het provinciaal bestuur besloot op 3 november 1992
Moergestel en Oisterwijk samen te voegen. Het Moergestelse
gemeentebestuur berustte in die optie en schreef de bevolking op 26 januari 1993 een brief waarin geconcludeerd
werd dat ‘Moergestel waarschijnlijk toch samen zal gaan met
een andere gemeente. In dat geval kiezen we voor Oisterwijk,
waarmee we op diverse terreinen nu al samenwerken’. 40
Het gemeentebestuur van Oisterwijk zat met Moergestel op
één lijn voor wat betreft de herindeling, maar de voor Oisterwijk belangrijkere grenzen rond de Pannenschuur moesten
met Berkel-Enschot geregeld worden en die gemeente, in de
veronderstelling dat ze zelfstandig kon blijven door samen
te gaan met Udenhout, wilde de grenzen niet wijzigen.
Oisterwijk wenste echter een deel van Heukelom in te lijven
om de uitbreiding van de wijk Pannenschuur te vergemakkelijken. Het College van b&w volgde in 1992 de tactiek van
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Al in de jaren vijftig maakte de Oisterwijkse
gemeenschap kennis met nieuwe inwoners van
buiten Europa. Veel repatrianten uit NederlandsIndië werden opgevangen in recreatiepark De
Staalberg aan de Scheibaan. De jongens van
dit repatriantengezin werden geplaatst op de
St.-Josephschool.

Een nieuwe weg naar identiteitsvorming sloeg het gemeentebestuur van Oisterwijk in met de omdoping op 26 februari
2007 van de leuze ‘De Parel van Brabant’ tot ‘Parel in ’t groen’.
De regionalistische identiteit werd verlaten. In een samenleving die niet ontkomt aan internationalisering kon een
zoektocht naar een nieuwe identiteit voor de 21 ste eeuw
beginnen. Al in de twintigste eeuw waren de diverse
gemeentebesturen en delen van de bevolking zich daarvan
bewust. Naast de Telstarlaan en Spoetnikstraat zouden in
de jaren zestig straatnamen worden bedacht die verwijzen
naar internationale samenwerking (Beneluxstraat en –
overigens nooit geëffectueerde – straatnamen zoals eegstraat, Euratomstraat en ksg-straat, de laatste verwees
naar de Europese gemeenschap voor Kolen en Staal). Eind
jaren zestig ontstond in Oisterwijk een Europa-comité
waaruit een jumelage met Sprendlingen in West-Duitsland
voortkwam. Eveneens in de jaren zestig kwamen Belgische, Griekse, Spaanse, Marokkaanse en Turkse ‘gastarbeiders’ werken in de Lederfabriek. Van hen zou een groot
deel zich permanent in Oisterwijk vestigen. Op de campings
verschenen steeds meer toeristen uit het buitenland, met
name Belgen, Duitsers en Scandinaviërs. In 1990 werd
recreatiecentrum Staalberg een opvangcentrum voor asielzoekers. De lokale dodenherdenking op 4 mei was tot 1998
geconstrueerd op parochiële en nationale identiteiten.42
Maar op 4 mei 1998 herdacht het gemeentebestuur voor
het eerst ook expliciet de in Oisterwijk destijds woonachtige en vervolgde Duits-Joodse vluchtelingen. In 1994 stelde
de gemeenteraad een nota vast getiteld Op weg naar een
gemeente zonder grenzen? Met een vraagteken, dat nog wel.
Een nieuwe generatie historici zal straks moeten bezien of
dat vraagteken bij de geschiedschrijving van Oisterwijk in
de 21 ste eeuw al dan niet weggelaten kan worden.

burgemeester Verwiel uit de jaren dertig door aan te dringen
op het onderbrengen van alle natuurgebieden (Galgeven,
Kampina) bij Oisterwijk. Na een nieuwe ronde van de herindelingdiscussie in 1994, waarbij Berkel-Enschot bij Tilburg
ondergebracht werd, kreeg Oisterwijk Heukelom toegewezen. Voorts vonden er grenscorrecties plaats in het landelijk
gebied met Haaren, Hilvarenbeek en Oirschot. Op 1 januari
1997 werden Moergestelnaren en Heukelommers inwoners
van de nieuwe gemeente Oisterwijk.
Op initiatief van de werkgroep WieKentKunst, en met
financiële medewerking van de stichting Millenniumviering Oisterwijk, keerden de ‘Brabantsche reuskens’ uit
1933 in 2000 terug in Oisterwijk om de samenwerking en
identiteit tussen de drie kernen in de gemeente Oisterwijk
te bevorderen. 41 De Oisterwijkse reus werd Peer Paorel
genoemd, naar de Petruskerk én de ‘Parel van Brabant’,
de twee, soms tegenstrijdige, identiteiten van Oisterwijk
uit de jaren dertig van de vorige eeuw dus verenigd in één
reus. Voor de Moergestelse reus werd eveneens gekozen
voor een relatie met het katholieke geloof: de heilige Ermelindis. Ondanks niet aflatende pogingen van de Moergestelse geestelijkheid had de verering van Ermelindis in
de negentiende en twintigste eeuw in het dorp niet veel
voorgesteld, de meeste Moergestelnaren zullen Ermelindis
dan ook koppelen aan de oude melkfabriek van de Boerenbond. Uitgerekend voor Heukelom, de meest katholieke kern
van de gemeente, werd een wereldlijke naam voor de reus
bedacht en nog wel die van een caféhoudster: Mie Pieters.
De stichting Reuzengilde slaagde erin de drie reuzen onderdeel te laten zijn van diverse Oisterwijkse feestelijkheden
en zelfs om de gemeenteraad in 2010 te bewegen een motie
aan te nemen om te laten onderzoeken of de reuzen op de
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst konden worden.

355

‘de vreugde’ en ‘het verdriet ’

Not en

Noten
Oisterwijk van ver voor 1212-1794

kaart van Nederland schaal 1:200 000, Wageningen 1968, 11.
9 G.H.P.Dirkx en C.M.Soonius, De ontwikkeling van het cultuurlandschap in het herinrichtingsgebied ‘De Leijen-West’ (Noord-Brabant),
Wageningen 1993, 49. In de vroege middeleeuwen waren de Loonse
en Drunense duinen een bosgebied, waarin later in de hoge middeleeuwen ontginningen tot stand kwamen. Daar is Giersbergen
nog van over. In de late middeleeuwen werd de uitgeputte grond een
uitgestrekt heideterrein. Dat werd vervolgens afgegraven omdat
men zo hard brandstof en bemesting nodig had. Daarmee kwam
het hooggelegen zand weer te voorschijn. Dat ging stuiven en bleef
stuiven. Het duingebied is verder waarschijnlijk vergroot doordat
er zoveel wegen doorheen liepen. Dit alles is uitvoerig besproken in
Lauran Toorians, Zandloper, Landschap en geschiedenis van Nationaal
Park de Loonse en Drunense duinen en omgeving, Zuid.Hist.Contact,
Tilburg 2008.
10 ‘Haar’ in Haaren wijst op verhoging. Diezelfde betekenis in Haren
in Noord-Oost Brabant (zie ook noot 5) en in Groningen.
11 L .van Impe en R. Annaert, Prehistorische bewoning ten noorden
van Turnhout: het gebied van Ravels-Weelde-Poppel, in: H. Kok
(ed.), Liber Amicorum E. van Audenboer, jaarboek Taxandria, Turnhout
1985, 35. Het Kempisch plateau is het stroomgebied dat samenvalt
met het bestuursgebied van de Meierij, met vanaf Turnhout over de
hele breedte nog 20 km het huidige België in. Zie ook: L. Winkelmolen, Geschiedenis en landschap van de gemeente Berkel-Enschot
van prehistorie tot 1500, in: De Kleine Meijerij 46/3 (1995), 81-94.
De verkaveling, de verstening en de ontwatering van de laatste
eeuw hebben tot een rigoureuze verlaging van de grondwaterspiegel
geleid. Zie Jan Boertjes, De geologische ontstaanswijze van het
gebied van de Oisterwijkse bossen, de Drunense duinen en de Peel,
in: Grondboor en hamer 3/4 (1995), 68-72.
12 De Brand bij Biezenmortel is zo’n gebied met vervening op een
plaats waar de Zandleij niet door de Loonse en Drunense duinen
kon breken.
13 Moer spreekt voor zichzelf. Vught is verwant met ‘vocht’. Goor =
modder, moeras; een naam als Moddervelden (bij de Rosep) is weliswaar van latere datum, maar indicatief.
14 Dirkx en Soonius, ‘De Leijen-West’, 1993, 52.
15 Vanaf de lijn Brecht-Turnhout-Lommel stromen de beken en de
onderaardse stromen ineens zuidwaarts, richting Geel. Nu is de
streek tussen Tilburg en Turnhout nog steeds vochtiger dan de
streek iets noordelijker, maar de hypothese dat lemige gebieden
eertijds natter waren dan ze nu zijn, zou ook in het Oisterwijkse
kunnen gelden.
16 Vroeger Aa geheten. Een oude naam voor de Reusel is de algemene
waternaam Aa, maar ter onderscheid van de Voorste Stroom wordt
hij ook wel Dieze genoemd. Hij stroomt ook langs Diessen dat zijn
naam van dit riviertje geeft.
17 D.G.M. Keijers, 800 jaar Oisterwijk, 1300 jaar Oost-Tilburg? Archeologisch onderzoek: een opgraving aan het klooster Catharinenberg
(raap-rapport 2518), Oisterwijk 2012, 32. Ten onrechte is wel verondersteld dat de watermolen van Ter Borcht de Leij blokkeerde en de
Reusel vrij liet. Via de verbinding, de Molenloop, moeten beide voor
scheepvaart toegankelijk zijn geweest. Een geblokkeerde Leij zou
ook erg onpraktisch zijn geweest voor de aanvoer van handelswaar
die in de middeleeuwen grotendeels over het water ging.
18 Dirkx en Soonius, De Leijen-West, 1993, 51. Zo zijn bij archeologisch
onderzoek in Berkel-Enschot de stroompjes de Rijt (Akkerwijk)
en de Bollekensloop ‘herontdekt’ en weer verdwenen. De Korvelse
waterloop is een zijrivier van de Leij en had al een beekdal van soms
500 m breed. Het dal van de Leij of Kleine Aa is daarom ter hoogte
van Heukelom en Oisterwijk nog veel breder.
19 Het zijn of oude afgesneden armen van de Leij of uitwaaiingslaagten.

Eén lange zandweg

1 Het Londen-Brabant Massief, ca. 400 miljoen jaar geleden ontstaan.
Karel Leenders, in: R.Berkvens (red.), Kempisch erfgoed in beeld; Een
regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en a2-gemeenten Bergeijk, Bladel,
Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck
en Heeze-Leende, sre, Eindhoven 2011, 15. De hierna te noemen slenk
is 300 miljoen jaar geleden ontstaan. Zie ook: K.A.H.W. Leenders,
Van Turnhoutervoorde tot Strienermonde, Zutphen 1996, 52-64.
2 Vriendelijke mededeling van dr. Karel Leenders.
3 En in Tilburg. Ook daar water van de hoogste kwaliteit, dat èn door
de toiletten gespoeld èn als bronwater verkocht wordt (Prise d‘Eau).
4 Karel Leenders, in: R.Berkvens (red.), Kempisch erfgoed in beeld,
Eindhoven 2011, 15. 500 miljoen jaar geleden (100 miljoen jaar voor
de vorming van het Londen-Brabant Massief) werd Noord-Brabant
dan weer wel, dan weer niet overspoeld door de zee. Wat toen achterbleef aan sediment en schelpen, nu op enkele honderden meters
diepte (Lambert Winkelmolen, De geologische ontstaansgeschiedenis van de Oisterwijkse bossen en de Kampinasche heide, in: Theo
Cuijpers e.a. Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen, Geschiedenis van natuur en Toerisme in Oisterwijk, Oisterwijk 2011, 10), levert
tegenwoordig het hoge kalkgehalte in het opgepompte drinkwater op.
5 Landijs of poolijs kan wel honderden meters dik worden. Het is
daarom nauwelijks te vergelijken met een gletsjer. Evert van Ginkel
/ Liesbeth Teunissen, Onder heide en akkers, De archeologie van NoordBrabant tot 1200, Utrecht, 2009, 15.
6 Het ombuigen van de Schelde naar het westen (de Westerschelde)
heeft een andere oorzaak. Die afbuiging is pas ontstaan in de laatste
ijstijd. Tevoren stroomde de Schelde ter hoogte van Brugge naar het
droogliggende Noordzeebekken. Vriendelijke mededeling van dr.
Karel Leenders.
7 Een Keltische naam voor Haasdonk (Hazelaarsdonk). De naam
wordt besproken door Lauran Toorians , Place-names reflecting
Gaulish *coslo-dunon: Coudun, Colembert and Heusden, in: Études
Celtiques 37 (2011) 153-158. Voor de naam Orthen, zie: Noordbrabants
Historisch Jaarboek 21 (2004), 78-95. Lauran Toorians, ‘Ze schreven
Latijn, maar wat spraken de Bataven?’ in: N. Roymans e.a. (eds.), Een
kleine gemeenschap in een grote wereld. Opgravingen te Tiel-Passewaaij in
de Civitas Batavorum, Amsterdam, 2005 Ook de naam Ha(a)ren wijst
op een verhoging.
8 Leem is klei-achtig zand. Die vermenging van löss en zand is
plastisch en wordt sinds de prehistorie gebruikt voor aardewerk
(en later om baksteen te maken). Het wordt aangetroffen op plaatsen
waar ooit veel kleine beekjes door het zand stroomden. Grote leemgebieden vinden we tussen de zandgebieden van Noord-Brabant en
de Belgische Kempen en anderzijds de zuidelijke lössgebieden: namelijk in Midden-Brabant en de Haspengouw. In onze streken waar
de wind zand van het plateau boven de Leij weggeblazen heeft: ten
noorden van de Kreitenhei, in Berkel en Udenhout (de Leemputten).
Leemachtige gebieden zijn in het verleden altijd boomrijk geweest.
Zandgebieden of zandheuvels met leempakketten in de buurt zijn altijd uitstekende akkergrond geweest (Karel Leenders, in: R.Berkvens
(red.), Kempisch erfgoed in beeld, Eindhoven 2011, 18). Niet alleen
is met leem gemengde grond van nature vruchtbaar, maar leem houdt
water goed vast. Op vele plaatsen komen in de dekzanden leemlagen
voor van enkele dm’s dikte. Ze zijn vooral ontstaan door aanvoer
met de rivieren. Door de menging met klei, slib, grof en fijn zand
onderscheidt leem zich van door wind aangevoerd fijnkorrelig löss.
Zie D. van Diepen, De bodem van Noordbrabant, Toelichting bij de bodem-
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Doordat het zand werd weggeblazen, worden ze aan de noordoostzijde afgesloten met een klein paraboolduin. Het gaat om Schaapsven, Aalsven, Galgenven en Baksven. In de Kleine Hei, het gebied
tussen beide stromen, zijn de vennen door cultivering verdwenen.
Lambert Winkelmolen, in: Theo Cuijpers e.a. (red.): ‘Ge wordt geïnviteerd
naar Oisterwijk te komen’, 2011, 10-17
Een betrekkelijke voedselarmoe levert veenvorming op. Teveel
voedsel (o.a. door kunstmest) voorkomt juist het herstel van veen.
Een van die verveningsvennen, met een paraboolduin aan de oostzijde, is een erkend aardkundig monument: het Wolfsputven. Anton
van Dorp, Oisterwijks Wolfsputven aardkundig monument, De Kleine
Meijerij 57/4 (2006), 167-170. Een aardkundig monument is een waarde in of van de dode natuur die nu nog de ontstaanswijze laat zien.
Behalve de interessante ontstaansgeschiedenis is een pingoruïne
van belang omdat in de veengrond de pollen bewaard zijn gebleven
vanaf het Holoceen (de periode na de ijstijden tot nu). Zo kunnen
we de ontwikkeling van het landschap in die periode vrij nauwkeurig aflezen. Zie Leenders, in: R.Berkvens (red.), Kempisch erfgoed in
beeld, 2011, 19
Tegenover de Hondsberg draait de Reusel naar het oosten. Dat de
Reusel voorbij de Hondsberg ook beemden aan de noordkant heeft,
blijkt uit de vermelding ervan in het begin van het Oisterwijkse
schepenprotocol van 1418. Waar de stromen elkaar naderen, over
de Roeidijk heen, is het natte gebied met broeklanden al vanouds
in particuliere handen geweest: Hadewijchenbeemd, Dekensbroek,
Kwezelsbeemd, Koningsbroek, etc.). Aan de zuidkant van de Reusel
lagen de Gagelvelden, een natte veenplek die van oudsher aan de kerk
van Oisterwijk hoorde. Die velden zijn veel later in de vorm van een
klomp uitgegraven om grond voor de villa’s te krijgen: het Klompven.

archeologie van Noord-Brabant tot 1200, Utrecht 2009, 52
6 Van Ginkel/Theunissen, Onder heide en akkers, 2009, 67
7 Lauran Toorians, De eerste bewoners, in: Lauran Toorians (red.):
Een verhaal over Noord-Brabant; wat musea, landschap en monumenten
ons vertellen, ’s-Hertogenbosch 2006 (3 de dr.), 12
8 In dit hoofdstuk worden hedendaagse namen gebruikt als Oisterwijk, Heukelom, Kerkhoven, de Schijf en de Leij om locaties aan te
duiden die toen uiteraard nog geen (of een andere) naam hadden.
9 O.a. in de Drunense duinen, of ten zuiden van Tilburg. Zie Marc de
Bie, Steentijdpatrimonium in Taxandria: een beschadigd verleden
met toekomst?, in: Jan Bastiaans (red), Zand op de schop, Een archeologische kijk op de Kempen, Oud-Turnhout 2000, 8-9
10 Als je kleine inzinkingen niet meerekent, gaat het zelfs om 50 km
van Turnhout tot Sint-Michielsgestel.
11 Hans van Dijk, De kaart is niet het gebied. Prehistorische routes in
Tilburg, in: Tijdschrift Tilburg 27/3 (dec. 2009) 99-106
12 Lange tijd werd verondersteld dat lemig zand de beste plaats was
voor bewoning omdat de grond goed vocht vasthoudt en daardoor
beter geschikt was voor landbouw dan de duinzandgebieden. Toch
bleken de grafheuvelgroepen en urnenvelden zich niet in het lemig
zandgebied te bevinden maar aan de rand daarvan in het zuivere
zand. Blijkbaar was het zand licht gemengd met leem toch natter
dan we tot nu toe dachten en ongeschikt als akkergrond. L .van
Impe en R. Annaert, Prehistorische bewoning ten noorden van
Turnhout: het gebied van Ravels-Weelde-Poppel, in: H. de Kok (ed.),
Liber Amicorum E. van Audenboer, jaarboek Taxandria, Turnhout 1985,
27-39; in deze: 37-39. De begraafplaatsen vormen als het ware een
doorlopende keten, een eigenaardige gordel op de rand van beide
gebieden, maar buiten het leem aan de zandkant. Nu is de streek
tussen Tilburg en Turnhout nog steeds vochtiger dan de streek
iets noordelijker. De hypothese dat lemige gebieden eertijds natter
waren dan nu, zou ook in het Oisterwijkse kunnen gelden.
13 Marc de Bie, Steentijdpatrimonium in Taxandria: een beschadigd
verleden met toekomst?, in: Jan Bastiaans (red), Zand op de schop,
Een archeologische kijk op de Kempen, Oud-Turnhout 2000, 7
14 G. Beex, Stenen bijl gevonden te Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij
28/4 (1977) 88-89. De bijl lag in ongeschonden zand en meet 9 cm.
Uit de late steentijd, waarschijnlijk uit 1800-1700 vJt is nabij de
Rosep een grotere stenen bijl (17-18 cm) aangetroffen. Zie G. Beex,
Vuurstenen bijl gevonden te Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij 29/4
(1978) 88.
15 Jan Franken, Archeologisch signalement Enschot-Heukelom, in:
De Kleine Meijerij 62/2 (2011) 41-42.
16 De complete pot is gevonden in 1977 in het Moergestels Broek door
de voorzitter van de toenmalige archeologische werkgroep van de
heemkundekring, Janus van Laarhoven (†1988). J. van Laarhoven,
Archeologische vondsten te Moergestel, Overzicht van de opgegraven putten op de Broekzijde en de Molenakkers en van de vroegmiddeleeuwse nederzetting op de Molenakkers met het urnenveld,
De Kleine Meijerij 32/2 (1981) 34-40. De Steingroep vormde de eerste
boeren in Noord-Brabant. Van deze cultuur is in Nederland weinig
gevonden. Van Ginkel/Theunissen, Onder heide en akkers, 2009,
72-73. De potscherven in Veldhoven zijn gevonden in het gehucht
Toterfout, waar bij het bosgebied Halve Mijl zestien (van de veel
meer) grafheuvels met een ringwal gerestaureerd zijn.
17 Bijvoorbeeld de tien ongebruikte bronzen hielbijlen van Hoogeloon
(3500 vJt), geofferd bij de rivierovergang, nabij de inheems-romeinse
hoeve en de Kabouterberg (een erg grote grafheuvel). Zie: H.A. Hiddink,
Hoogeloon-Kaboutersberg, Onderzoek naar een grafveld uit de Romeinse
tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 47/vuOpgravingen in de Kempen 1), Amsterdam 2011. Bronsbijlen zonder
enige slijtage zijn depots. Meestal meer dan één en dan afkomstig uit

Sporen in het zand

1 Het is toch opvallend hoe weinig archeologische sporen te vinden
zijn in het Oisterwijkse. De gemeente is verhoudingsgewijs in
archeologisch opzicht een witte vlek in Midden-Brabant. Dat heeft
natuurlijk te maken met de stedelijke invlechting in de hoge middeleeuwen (waar Tilburg voorlopig een netwerk van gehuchten
bleef) maar ook de bodem in de binnensteden van Den Bosch, Breda
en Bergen op Zoom, Helmond en Eindhoven heeft al prachtige verhalen verteld. Oisterwijks mankement is een gevolg van de geringe
zorg en de desinteresse van bestuurders in het recente verleden.
Veel is ongezien verloren gegaan, terwijl dat ons zoveel had kunnen
vertellen over Oisterwijk en de woonplaatsen die er eerder lagen.
Het recente onderzoek bij Catharinenberg heeft gelukkig toch
Merovingische en Karolingische sporen opgeleverd. Een negatief
voorbeeld is de aanleg van het Lindepark.
2 Zo zijn in Bergen op Zoom onlangs bij het vergroten van de riolering
in enkele straten zoveel meters van de oorspronkelijke grachten
(en wat inhoud) gevonden dat deze in hun loop onder de huizen
helemaal te reconstrueren zijn en precies te dateren (vriendelijke
mededeling van stadsarcheoloog drs. Marco Vermunt). Vergelijk
verder: Past2Present, Rapport 548, Archeologische verwachtingskaart
Gemeente Oisterwijk, 2009 met het veel oudere: Niko Dijk, Duizend
jaar cultuurlandschap in beeld. Tilburgse bodem geeft archeologische
informatie, in: Tijdschrift Tilburg 12/3 (sept. 1994)
3 vJt: voor de jaartelling; nJt: na de jaartelling. Het geboortejaar van
Christus is 4 voor Chr. (Lucas) of 6 na Chr. (Mattheus). De discussie
in Engeland die het handhaven of vervangen van bc in verband
brengt met islam en politiek, hoeft hier niet te spelen. Iedere lezer
mag vJt ook lezen als voor (of na) Jezus’ (geboorte)tijd.
4 Gemeente Oisterwijk, Archeologische waarden- en verwachtingskaart,
Archeologische beleidskaart, deel i, 2009
5 Evert van Ginkel/Liesbeth Theunissen, Onder heide en akkers, De
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dezelfde gietvorm. Ze zijn afgewerkt, maar de gietsporen (uitstulpsels)
zijn niet meer weggeslepen. Ze waren niet voor gebruik bedoeld.
Kenmerkend voor de bronstijd was in Zuid-Nederland de zogenoemde
Hilversumcultuur, waarvan het aardewerk herkenbaar is aan de
versieringen met ribbelranden en ingekerfde patronen.
Bij de Hazeputten (Sint-Oedenrode) en Ekkersrijt (Eindhoven)
werden woningen met dergelijke afmetingen aangetroffen. Dat
er –in verschillende perioden- meer over elkaar gezet zijn, wijst op
permanente bewoning op die plaats. Zie ook: Jean Coenen, Son en
Breugel, Van oudsher een kruispunt van wegen, Son & Breugel 1999.
Henk A. Hiddink, Enkele recente grootschalige opgravingen in het
Maas-Demer-Scheldegebied en hun wetenschappelijk kader, in:
Jan Bastiaans (ed.), Zand op de schop, Een archeologische kijk op de
Kempen, Oud-Turnhout 2000, 31 en 36
In de vroege middeleeuwen (dat is de Merovingische en Karolingische
tijd) gaat het om gehuchten van 5-9 erven (Henk A. Hiddink, in: Jan
Bastiaans (ed.), Zand op de schop, 2000, als boven aangegeven, over
Someren,31).
H. Baas, B. Mobach en H.Renes, Celtic field, in: Leestekens van het
landschap, Utrecht 2005, 73; en ‘Pingoruïne’, in: Leestekens van het
landschap, Utrecht 2005, 79

8
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In de kantlijn van keizerrijken

1 Dat blijkt uit plaatsnamen die alleen maar verklaarbaar zijn uit het
Keltisch: Heusden, Doeveren, Zundert (?). Lauran Toorians,
Keltisch en Germaans in de Nederlanden: Taal in Nederland en in België
gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse periode, Brussel 2000. Voor
nog recentere publicaties van Lauran Toorians in deze, zie noot 6 in
Eén lange zandweg (hoofdstuk 1).
2 De leiders van de opstand, Ambiorix en Catavulcus, lijken het
tegendeel te bewijzen, omdat zij net als later Julius Civilus meer
stammen konden verenigen. Zij waren echter waarschijnlijk geen of
niet op de eerste plaats stamhoofden, maar gekozen legeraanvoerders in oorlogstijd.
3 Herman Clerinx, Kelten en de Lage Landen, Leuven 2005 (2 de dr.).
4 Hun stamland is Hessen aan de rechterzijde van de Midden Rijn.
Uit de naam ‘Chatten’ ontwikkelt zich, precies volgens de klankwetten, de huidige naam ‘Hessen’. Het oude verhaal dat ze met vrouwen
en kinderen op vlotten van boomstammen over de Rijn hier
aankwamen, is een sprookje. Het was paardenvolk (en dat bleef hun
sterke punt) en degenen die zich hier als meesters vestigden, waren
jongeren onder leiders die zich ‘koning’ noemden.
5 Ten zuiden, rondom Tongeren, vestigden zich de Tungri. Ook deze
Germaanse stam vormde een minderheid binnen de oorspronkelijke Eburonen. Het is niet onmogelijk dat de Oisterwijkse en de
Oirschotse dekzandwal de grens vormde tussen Bataven en Tungri.
Plaatsnamen als Tongeren bij Eindhoven en Tongerlo in België
zouden daar op kunnen wijzen.
6 De tempel van Kessel was groter en had ook een inheemse voorganger. De Maas heeft deze tempel echter weggespoeld. Uit de
restanten kunnen de deskundigen niet opmaken of deze tempels
(en die van Elst) na elkaar kwamen of dat het om een hoofdtempel
en een bijtempel ging.
7 Deze god werd geassocieerd met de Romeinse oorlogsgod Hercules.
Wij kennen de vereerde als Hercules-Magusanus. De uitspraak ‘magusanus’ (i.p.v. Keltisch ‘Magusenus’) voor magus (jong, krachtig)
+ senex (oud, wijs) is de Germaanse uitspraak van de Keltische
godsnaam. Hercules (voor het thuisfront: Magusanus) was de favoriet van de Bataven. De klassieke held was ooit mens geweest en om
zijn verdiensten door de goden tot onsterfelijke god verheven. Zo
ook waren de Bataven oorspronkelijk barbaren, maar -met behoud
van hun oerkracht- vanwege hun verdiensten tot super-romeinen
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bevorderd. Hercules and the construction of the Batavian identity,
noemt Roymans dat. Nico Roymans, Etnic Identity, 2004, 221-234.
Op graf- en dankmonumenten zien we dat Bataven zich met trots
als Romein(s legionair) èn als Bataaf presenteren.
In Italië (niet eens in Rome zelf) geboren Romeinen, voornamelijk
bestuursambtenaren en handelaren, bevonden zich in Romeinse
steden als Keulen, Xanten, Trier en Nijmegen).
G. Beex, Archeologisch overzicht van de gemeente Oisterwijk, in:
De Kleine Meijerij 28/1 (1977) 13-14
De opstand van de geromaniseerde koningszoon Julius Civilis,
leider van de Bataven en van de volken van Rijnland en Noord-Gallië
die zich bij hem aansloten, was ondanks het nadrukkelijk gebruikte
inheems-religieuze etiket geen opstand uit ontevredenheid of vanwege
culturele spanningen. Het ging gewoon om een binnenlands-politieke
zet om in het vierkeizerjaar de gewenste generaal, Vespacianus tot keizer te maken. Een van diens concurrenten was de Romeinse generaal in
het Rijnland die naar Rome opmarcheerde terwijl achter hem de hem
toevertrouwde regio verloren dreigde te gaan. Civilus’ opstand was
zo geslaagd dat Vespacianus, eenmaal keizer, zelf 6 legioenen moest
sturen om zijn zetbaas, die teveel van zijn succes geproefd had, weer
met beide benen op de Betuwse grond te zetten. Dat het om uit de hand
gelopen intern Romeinse politiek ging, blijkt uit het gegeven dat Civilis
en de Bataven niet gestraft zijn.
De tempel van Empel is een beroemde opgraving. Wijstenen en
beelden van de maangodin en van Hercules-Magusanus zijn verplaatst en daardoor zuidelijker gevonden, o.a. in Sint-Michielsgestel
(Ruimel). Soortgelijke Gallo-Romeinse tempels van de Bataven zijn
gevonden in Elst (Over-Betuwe; onder de Sint-Maartenskerk), in
Kessel-Lith aan de Maas, in Cuijk en een dubbeltempel in NijmegenWest (vriendelijke mededeling van Lauran Toorians). Bijna identieke tempels, maar nu van de Tongeren, zijn ook aangetroffen en
gereconstrueerd in België. Nico Roymans en Ton Derks, De tempel
van Empel, Een Hercules heiligdom in het woongebied van de Bataven,
’s-Hertogenbosch 1994.
Voor de Kelten was oorspronkelijk een god zo hoog verheven dat
men die niet kon afbeelden als een menselijke gedaante. De Galaten
bijvoorbeeld, die Delphi belegerden, lachten om de Griekse goden
die maar beelden waren.
Leo Verhart, Hoe Keltisch waren onze streken? in: Leo Verhart,
Op zoek naar de Kelten, Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen
Noordzee en Rijn, Utrecht 2006, 49-55
Deze Germaanse stammen waren Chauken, Chamaven of Sicambriërs
of Cherusken, maar ze noemden zich Franken wanneer de bendeleden een religieuze eed aan de aanvoerder had afgelegd op de lans
(franca) of Saksen op het korte zwaard (saxo). Die eed hield in dat
men zich dood vocht wanneer de aanvoerder sneuvelde. Men ging
toch naar het Walhalla. Men gaf zich slechts over als de aanvoerder
dat deed. Die aanvoerder representeerde dan volgens Jan de Vries
Wodan of Donar. De doodsverachting uit religieuze overtuiging
maakte bijvoorbeeld dat een paar honderd Franken in 334 Maastricht kon veroveren en dat het twee Romeinse legioenen anderhalf
jaar kostte om de stad weer terug te nemen.
De vermelding staat bij twee Romeinse geschiedschrijvers, onder
wie de kerkvader Hiëronymus. Er staat: bij de Dieze (Deusone).
Dat is niet de huidige Dieze bij Den Bosch. Daar is die naam betrekkelijk jong. Weinig kans ook dat het plaatsje Diessen bedoeld is.
De aanduiding zal slaan op de rivier waaraan Diessen gelegen is.
De Reusel, hier bij Oisterwijk de Achterste Stroom, werd vroeger
Dieze genoemd. De H. Hieronymus spreekt van ‘Deusone in regio
Francorum’. Die laatste toevoeging wijst erop dat de Saliërs al in
deze streken toegelaten waren.
Dexter (latijn) = rechts. Ook de bevolking tussen Schelde en Maas
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werd Texandriër(s) genoemd als aanduiding van de mix van oorspronkelijke bewoners en Salische Franken. Taxandrië en Toxandrië
zijn dialectische varianten.
Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het Rijk. De Romeinen
en de Lage Landen. Amsterdam 2010.
In het middeleeuwse Latijn werd dit verbasterd tot ‘Clovis’ (en
later tot Louis en Ludwig, latijn: Ludovicus). Deze zoon van Chilperik, Salisch koning in Doornik, moordde zowel zijn familie uit
als de koningen van de Franken aan de Rijn om alleenheerser te
worden. Zijn belofte om zich kort voor zijn dood te bekeren tot de
kerk van Rome zorgde ervoor dat de bisschoppen en de Gallische
bevolking aan zijn kant kwamen en hij zo heel Frankenrijk kon
veroveren op de Visigoten en de Bourgondiërs, die al in Midden- en
Zuid-Gallië zaten (en daar spreekwoordelijk genoten ‘als de Goten
in Frankrijk’). Deze volken waren eerder christen geworden tijdens
hun verblijf in de Balkan. Maar zij waren Arianen, christenen die
in dezelfde God maar niet in de Drievuldigheid geloofden. Dat was
onacceptabel voor de clerus en voor de in gebruiken merendeels
katholiek geworden bevolking.
De zetel van het Romeinse bisdom Tongeren werd in de woelige tijd
van de volksverhuizing overgeplaatst naar het eveneens ommuurde
Maastricht, dat beter bereikbaar was. In de tijd van Karel de Grote
werd de bisschopszetel verplaatst naar Luik, bij het graf van Sint
Lambertus.
Pippijn van Landen was zo machtig dat hij kon doordrukken dat
zijn kleinzoon langs de vrouwelijke lijn opvolger in zijn ambt kon
worden. Deze Pippijn van Herstal had een onwettige zoon, Karel
Martel, maar ook dat was geen belemmering. De zoon van de
krachtige hofmeier Martel was Pippijn de Korte, die op onwettige
wijze het koningschap verwierf. Hij was inderdaad klein van stuk.
Daarentegen was zijn opvolger en zoon, Karel de Grote, juist groot
van gestalte. Door trouwen binnen de familie kwam in dit geslacht
reuzengroei en dwergvormen voor.
Hans Renes Op zoek naar de geschiedenis van het landschap, Handleiding
voor onderzoek naar onze historische omgeving, Hilversum 2011 (2de dr).

5
6

Het christendom komt

1 Heukelom is een heemnaam en betekent ‘heuvelheem’, woonplaats
op een hoogte (of heem van Hugo). K. Leenders, Naamkundig gezien,
in: K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienermonde,
ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het
Maas-Schelde-Demergebied (400-1350), Zutphen 1998, 137-138, bespreekt nederzettingsnamen (de Merovingisch-Karolingische groep).
2 Allodiaal = vrij-eigen bezit, volledig bezit (allad = heel-bezit) zowel
het eigendom als het bezit zijn van één familie zonder heer boven
zich. De gelijkstelling van zaalland met allodium, o.a. in 1215
“allodia que vulgo dicuntur zaalgoed’. J. Balon, Les fondements du
Régime Foncier au Moyen Age depuis la chute de l’Empire romain en
Occident, Standen en Landen vii, Leuven 1954; en Ferd. Smulders,
Het Zaal-land der Saliërs, Nieuwe gezichtspunten over de Salische
Heerlijkheid, in: Nieuwe Tilburgse Courant 14-1-1956 (serie Uit vroeger
eeuwen).
3 Dillo/Van Synghel, regest 888; De Frank Aengelbertus, zoon
van Gaotbert, schenkt in aanwezigheid van zijn broer Werengatto
aan bisschop Willibrordus uit zijn vaderlijk erfgoed onder meer: elf
hoeven met zaalhuis en hof met de bijbehorende horigen, gelegen in
pago Texandrie in loco Alfheim [Alphen]. Actum publice Tilliburgis
[Tilburg], xii kalendas junias, anno xv. De schrijver is een priester
Virgilius, en verder is er de priester Paulus onder de getuigen.
4 De naam ‘Tilburgen’ betekent volgens de meeste wetenschappers:
woonplaats op een ontginning (‘ontginning’ + ‘woonplaats’). Het
meervoud zou daarbij een manier van deftig doen zijn. Over het
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tweede woorddeel bestaat geen verschil van mening. –burg heeft
niets met een burcht te maken. De betekenis van het eerste deel
als ‘ontginning” (verwant met ‘telen’) is te vinden bij R.E. Künzel e.a., Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200, Amsterdam
1989, 348 (zonder argumenten) en wordt verdedigd door Lauran
Toorians in zijn hoofdstuk in Cock Gorissse (red.), Tilburg stad met
levend verleden, De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd (..), 63,
en Lauran Toorians, De etymologie van Tilburg en Udenhout, in:
Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 20/2
(2002) 68-70. Schrijver dezes ziet in Til het Latijnse ‘tilia’ zomerlinde. Het meervoud wijst z.i. op een reeks gehuchten op de inmiddels bekende zandrug. Het is niet ongebruikelijk dat een Romeinse
naam de tijd van de volksverhuizing overleeft (Heusden, Doeveren).
Bovendien komen ontginningen in die tijd overal in deze contreien
voor maar de aanduiding ‘til’ niet. Jan Franken in: De Kleine Meijerij,
52.4 (2001) 143; en in: De Kleine Meijerij, 60,3 (2009) 90-91. De
opvatting dat het om ‘tilia’ gaat, wordt niet echt gedeeld maar wel
ondersteund door de Leuvense hoogleraar Willy van Langendonck.
Het eerste element in het toponiem (plaatsnaam) Tildonk in België
(en Tiel in Nederland) betekent z.i. ‘geboomte’ (tuil). Een van zijn
argumenten is dat Tildonk veelal wordt uitgesproken als Tuldonk.
Ook Tilburg klinkt plaatselijk als ‘Tulburg’. Overigens gaan telen
(ontginnen) en tuil (bos, geboomte) allebei terug op een oud Germaans woord ‘teulja’. Die verwante woorden worden bijna nooit als
plaatsnaam gebruikt, maar wellicht wel in het geval van samenvallen met een overgeleverd toponiem uit de Gallische periode. W.
van Langendonck, Het toponiem Tildonk, in: Mededelingen voor
Naamkunde te Leuven, 1966, 129-133 en W. van Langendonck, Het
toponiem Tildonk, in: hogt, Haachts Oudheidkundig- en Geschiedkundig Tijdschrift 22 (2007), 4-8
Lauran Toorians, Tilburg in de middeleeuwen 709-1450, in: Cock
Gorissse (red.), Tilburg stad met levend verleden, Tilburg 2001, 63
Willibrords wens om als versterving zijn verdere leven als balling
in het buitenland door te brengen, was een Iers-Engelse traditie.
De opdracht daarbij om de Friezen tot het christendom over te halen,
kwam van zijn abt Egbert. Egbert was dat zelf van plan geweest en
had al eerder vergeefs een missionaris Wigbert gestuurd. Ook Willibrords oud-abt Wilfried, bisschop van York, kende de Friezen en was
daar voorstander van. Marieke van Vlierden, Willibrord en het begin
van Nederland, Clavis Kunsthistorische monografieën, Utrecht 1995,
21-22. Bij deze keus speelde ongetwijfeld de communicatiemogelijkheden een rol. De taal van de Angelsaks Willibord en het Saksisch-Fries
van de Friezen waren sterk verwant. Zie P.J.Bange en A.G. Weiler
(ed.), Willibrord, zijn wereld en zijn werk, Voordrachten gehouden tijdens
het Willibrordcongres te Nijmegen september 1989, (kun) Nijmegen
1990, als pdf free ebook (download) op internet te vinden.
Later erkent Willibord ook Pippijns bastaard Karel Martel en doopt
de zoon van die Karel, de derde Pippijn. Een dergelijke onderwerping aan een wereldlijk heer strookte niet met de richtlijnen van
Rome iets later, in Bonifatius’ tijd. Mogelijk gold het verbod nog
niet in die jaren van Pippijn ii. Met de keuze voor afhankelijkheid
van Karel Martel, koos Willibrord (in de Ierse traditie) bepaald voor
onafhankelijkheid van Rome.
Die traditie is in de 5de en 6de eeuw opgekomen. Marieke van Vlierden,
Willibrord en het begin van Nederland, 1995, 22
Aarts = eerste, hoogste (bisschop). Hij is de eerste aartsbisschop op
het Europese vasteland. In het verleden kreeg in Engeland ook de
missiebisschop Augustinus het paladium. Die stola van witte wol
heeft aan de uiteinden zwarte kruisen. Het geeft de hogere rang
aan. Utrecht is daarmee geen aartsbisdom geworden. Daarvoor was
het teveel oorlogsgebied.
De kerk van Salvator en Maria in de burcht en op de oorspronkelijke
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en huidige plek herbouwt hij de Sint Maartenskerk, die eerder door
de Friezen verwoest was.
In 698 schonk de abdis van een kloostertje in Echternach haar deel
van de villa aan Willibrord. Zij was mogelijk de schoonmoeder van
Pippijn. Dat houten klooster was bestemd voor rondtrekkende monniken. Het bijbehorende kerkje was gewijd aan Maria en de Drieëenheid. Acht jaar later schenken Pippijn en zijn vrouw Plectudis het
andere deel van de villa aan Willibord. Op dat stuk had deze al een
groter klooster gebouwd met een kerk gewijd aan Petrus, Paulus,
Maria, de Drieëenheid en Johannes de Doper.
Alle schenkingen aan Willibrord persoonlijk ten zuiden van de
Maas wijst hij in zijn testament (726) toe aan de abdij van Echternach,
en hij heeft dat tot zijn dood (739) niet gewijzigd. Dat was hoogst
ongebruikelijk. Hij had ze moeten geven aan zijn Utrechtse bisdom.
Het is duidelijk dat zelfs in 739 zijn bisdom nog een missiegebied was
en niet stabiel. Dank zij het Echternachse bezit staan alle schenkingen
genoteerd in het Gulden Boek van Echternach uit het einde van de 12de
eeuw, want de oorspronkelijke akten zijn verloren gegaan.
Lauran Toorians, Heren en heerlijkheid, in: Cock Gorisse (ed),
Tilburg, Stad met een levend verleden, Tilburg 2001, 63 vindt dit onwaarschijnlijk. Maar de zinsnede “aan de andere kant van de Maas”
en de naam “Tilliburgis” wijzen op meer dan een mogelijkheid. De
eerste formulering is gedacht vanuit de plaats waar de acte is opgemaakt, maar dat is ook de plaats waar de schenker zich bevindt.
Wanneer deze niet in het zaalhuis van Alphen ‘ondertekent’, maar
ergens in het nabije, grote gebied van de Tilburgen, is er moeilijk
een andere reden te vinden dan dat daar zijn verblijfplaats is, of
Tilburg zou een belangrijke ontmoetingsplaats moeten zijn geweest.
Verder veronderstelt F. Teuws, Proloog van Brabant, Verleden landschappen van Romeinen en Franken, in: R. van Uytven e.a. Geschiedenis van Brabant, Van het hertogdom tot heden, Zwolle/Leuven 2004,
33-34, dat de generatie van de schenkers juist de generatie is die het
grootgrondbezit tot stand heeft gebracht. Dat kan moeilijk zonder
permanente aanwezigheid.
Vanuit modern standpunt lijkt het kopen, ruilen en schenken van
horigen op slavernij. De horige stelde tenminste de helft van zijn
tijd en werkkracht beschikbaar voor zijn heer en hij of zij kon zo
maar niet verhuizen of elders introuwen. Tegenover die gebondenheid aan de grond en die dienstbaarheid stond de zorgplicht van de
heer. Die ging verder dan bescherming tegen krijgslui. De heer had
te zorgen dat er ook in tijden van hongersnood en tekorten voldoende
te eten was voor zijn mensen. Hij stelde huis en grond beschikbaar
waarop de horige en diens gezin kleinvee konden houden en zelf konden telen. De helft van de dag hadden ze daarvoor. Objectief gezien
was je in moeilijke tijden beter af als horige dan als vrij man die
grond pachtte en voor eigen risico moest boeren. Nadat het systeem
van horigheid was overgegaan in het pachtsysteem (en in stedelijke
samenlevingen) zie je de behoefte opkomen om voor de armen een
Tafel van de H.Geest op te richten.
Vanwege de nog te bespreken rol van Sint Lambertus, is de volgende
interessant: Hereslaof schenkt in 721 uit zijn vermogen een deel van
zijn moeders erfdeel te Bakel: nl. 3 casati (hoeven) met sala (zaalhuis, hoofdgebouw) en curticle (kleine curtis, herenhuis, residentie)
aan de kerk van Bakel door Hereslaof en zijn familie onlangs gebouwd en toegewijd aan Petrus en Paulus en de martelaar Lambertus,
welke kerk nu onder beheer staat van bisschop Willibrord. Merk op
dat een opslagplaats (sala: zaal of tiendschuur) wordt onderscheiden van een woning voor als de eigenaar langs komt (curtis). Het
beheer van Willibrord wijst op zijn recht om de priester te benoemen
en om de tienden die aan de kerk geschonken (zullen) worden, deels
ter plaatse aan te wenden en deels elders te gebruiken.
In 694 krijgt hij het Petrus-en-Pauluskerkje (en de inkomsten daar-
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van) dat de geloofsverkondiger Amandus vóór 675 in Antwerpen had
gesticht. Vanwege die vroege West-Frankische missie vielen Antwerpen en de gouw eromheen lange tijd onder het bisdom Kamerijk.
Boerderijencomplexen in Ruimel, Halder en Gemonde in 689; Waalre
in 703 (de schenker heet Engelbald); in Hulsel en Hapert in 710;
Alphen, Eersel en Diessen zijn al genoemd. Nogmaals in Diessen in
712 en misschien ook Luissel (bij Haaren) al is daar geen Echternachs
bezit aangetroffen (Levetlaus zou volgens W. G. van Dijk, Willibord,
Ansfried en Oisterwijk, Oisterwijk 1998, uitgave De Kleine Meijerij,
16, Luissel zijn), en in Bakel en Deurne in 721. Daarnaast worden er
hoeven en soms een kerkje geschonken in plaatsen die nu in België
liggen. Na de dood van Willibrord gaan de schenkingen uit Texandrië
aan de abdij van Echternach nog door.
Bij testament geeft Willibrord de schenkingen die aan hem
persoonlijk zijn gedaan, aan zijn abdij van Echternach. Over de verdere
lotgevallen van de Echternachse domeinen in onze regio, zie: A.J.A.
Bijsterveld, Een zorgelijk bezit. De benedictijnenabdijen van Echternach en Sint Truiden en het beheer van hun goederen in Oost-Brabant, 1100-1300, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 6 (1989) 7-44
Voor de doop (een snelle maar volledige onderdompeling) plaats
vond, moest de Germaanse bekeerling eerst zijn verleden afzweren.
De eerste van deze formules luidde: Verzaakt gij aan Thiwas (Thýr),
Wodan en Donar? Het antwoord was: “Ik verzaak”. Daarmee werd
een eerdere eed van trouw aan deze goden verbroken. De genoemde
goden zijn nog aanwezig in de namen van onze dagen: respectievelijk dinsdag, woensdag en donderdag. In het huidige doopritueel
voor volwassenen wordt gevraagd: “verzaakt gij aan de duivel, aan
zijn ijdelheden en aan zijn werken?”
In 716 stierf Pippijn en zijn Frankische rivalen riepen Radbod op om
zijn Friese gezag in het noorden te herstellen. In 719 overleed ook
Radbod, waarna Karel Martel, intussen de machtigste hofmeier,
Utrecht terug kon nemen. Martel geeft nog meer koningsgoed af
aan de bisschop om heidense schade te herstellen, o.a. de villa van
Elst in de Betuwe. Overigens slaagde Martel er pas in 734 in om aan
heel het gebied boven de rivieren het Frankische regime gekoppeld
aan het christendom, op te leggen. Marieke van Vlierden, Willibrord
a.w. 1995, 24. In 723 zijn wel al de basisvoorwaarden voor missionering geschapen. Daarna zal Willibrord niet meer in Texandrië
geweest zijn.
Het oorspronkelijke bisdom dat samenviel met de civitas Tongeren,
stamde nog uit de Romeinse tijd. Daar moet de legendarische Sint
Servaas bisschop geweest zijn. In de tijd van de volksverhuizing
heeft de toenmalige bisschop zijn zetel verplaatst naar Maastricht
(380), dat beter te verdedigen was. De moord op Lambertus (705) in
zijn villa met de naam Luik was niet religieus maar politiek gemotiveerd. In feite ging het zelfs om familiebezit dat door andere adellijke machthebbers betwist werd. Hubertus (705-744) de bisschop
die Lambertus opvolgde, verplaatste de bisschopszetel naar Luik,
zodra hij bemerkte hoeveel toeloop het graf van de heilige trok. In
korte tijd werd Luik van een gehucht een grote stad.
Zoals St. Augustinus tegen het eind van zijn leven afzakte naar
de marktplaats met mirakelen en relieken om het volk in de kerk te
krijgen. Zie: F.J.A. de Grijs, Heiligen, wat zijn dat eigenlijk? In: R.Stuip
en C.Vellekooop, Andere structuren, andere heiligen, Utrecht 1983.
Dat zou naast de huidige kerk gelegen hebben. De kerk is evenals
zijn voorganger, de kapel, aan Sint Willibrord gewijd. Die overlevering betekent overigens niet dat bisschop Willibrord in Berkel of in
deze buurt geweest is. Over opwellende bronnen (sprang of kommer) in deze streek zie het hoofdstuk Eén lange zandweg.
Hofhuis, zoals de heer er op zijn grotere domeinen heeft gehad. Als
het een kleiner herenhuis is, in feite een soort blokhut als woonkamer, spreekt men van curticle.

24 Van zijn bezittingen zullen ook Alphen, Diessen en Eersel een zaal
(sala) gehad hebben. Dat zal steeds niet de hoofdhof geweest zijn,
omdat hij die wat afgelegen bezittingen wegschenkt. Dat waren
afsplitsingen van het grote familiale zaalland, ieder met een eigen
hof, een vroonhof. Er is daarom een gerede kans dat de hoofdhof,
zijn domicilie, in Tilliburgis lag. Gezien het overgebleven toponiem
‘zaal’ (voor een weiland) is -als voorzichtige speculatie- het best
mogelijk dat die plek Heukelom geweest is.
25 De patroon St.Michael de aartsengel wijst eerder naar de Karolingische tijd. Maar een kerk kan door de tijd heen van patroonheiligenaamgever veranderen, doordat er een tweede naamgever aan
wordt toegevoegd en de eerste verdwijnt.
26 Als niet gebonden getuige zou zijn naam vanwege zijn staat voor die
van Engelbert c.s. genoemd zijn. De andere priester onder de ondertekenaars, de eerstgenoemde, is degene die de acte opstelt.
27 Langs de heerbaan (de Oisterwijksebaan) ter hoogte van Mie Pieters.
Jan Franken, De Tilburgen i, De Tilburgen in 709, in: De Kleine
Meijerij, 60/3 (2009) 86-96

De Kleine Meijerij 60/4 (2009) 140-153
9 Naast de gehuchtnamen binnen het domein: Goirle, Helvoirt,
Korvel, Oerle, het Laar, Hasselt, Heikant enz.
10 In deze periode wordt in het moeras bij Orthen ook een nederzetting
gesticht op een beboste donk: Den Bosch. Het is waarschijnlijk dat
er onder Ter Borch ook een kleine natuurlijke verhoging lag, die Ley
en Reusel nog een paar honderd meter gescheiden hield, en die een
solide ondergrond bood voor verdere verhoging en de burcht.
11 W.A.M. Delien, Die Kercke van Sinte Michiels tot Enschot, Bijdrage
tot de geschiedenis van het dorp Enschot in het gebied der Tilburgen, in: De Lindeboom, jaarboek ix-x (1985-1986) 11-58
12 De dienstdoende pastoor van Enschot (een Norbertijn) wordt dan
pastoor van West-Tilborch en Enschot: een parochie met twee kerkjes en een pastorie (huize Moerenburg) halverwege. Vanwege oude
Enschotse rechten kan het daarna moeilijk anders dan dat de parochie aan de Norbertijnen (van Tongerlo) komt, wanneer de richtlijnen uit Rome (Lateranen iv) zich keren tegen eigenkerken in het
bezit van leken. Met het patronaat van Sint Denis heeft Arnold van
West-Tilburg duidelijk gerefereerd aan de herkomst van zijn geslacht
uit Landen, waar St.Dionysius ook naamgever-patroonheilige was.
13 Het patronaat van Sint Petrus Banden (feestdag 1 augustus ) is
van later datum. Het was of een modeverschijnsel vanwege het betere seizoen voor een ker(kwijdings)mis – ook andere Sint-Petruskerken in Brabant worden Petrus-Banden kerken, o.a. in Woensel –
of het is een bewuste keuze, waarmee de band met Keulen in plaats
van die met het bisdom Luik aangegeven werd, hoewel dat niet meer
dan symboliek is.
14 Oisterwijk wordt de moederkerk van de kapellen, de latere kerken
en parochies van Helvoirt, van Berkel en Udenhout. Niet van Haaren want de Lambertuskerk daar had als moederkerk de kerk van
Sint-Jans Onthoofding van Moergestel, beide gesticht van uit het
Luikse kapittel van Sint-Jan Evangelist (!). Enschot is evenmin de
moederkerk van de Tilburgse Sint Deniskerk. Het ging immers in
West-Tilburg om één parochie waarvan de belangrijkste kerk (het
grootste gebouw) als hoofdkerk ging fungeren, eerst Enschot maar
al snel de nieuwe kerk gewijd aan St.Dionysius. Zie het hoofdstuk
over de kerk van Oisterwijk.
15 Den Bosch als sluitsteen en grensstad was een gedachte uit de tijd
van Jan ii toen het Leuvense Huis de ambitie had opgegeven om
het hertogdom verder in het noorden uit te breiden. In 1200 sluiten
diverse vorsten een verdrag, waaronder hertog Hendrik i, Albert
van Dachsburg, Hendrik van Limburg, Philip van Namen en Dirk
van Utrecht. Als onderdeel van die overeenkomst wordt de graaf
van Holland Dirk vii gedwongen om o.a. Dordrecht, Dussen en de
Langstraat als leen aan de hertog te geven, in ruil voor de Brabantse
rechten in Zeeland (Georges Smets, Henri i duc de Brabant 1190-1235,
Bruxelles 1908, 93)
16 Zie: www.regionaalarchieftilburg. Oorkonden uit Midden-Brabant
voor 1418 (W. de Bakker), naar De Bruin, 1974. De getuige moet
Giselbert ii geweest zijn.
17 Die strategieën waren onder meer: koop, ruil (met een ander domein
of met een hoge ambtelijke en meestal lucratieve status), dwang en
dreiging. Zie: Arnoud-Jan Bijsterveld, Van Texandrië naar de Kempen, Het noorden van het bisdom Luik in de volle Middeleeuwen, in:
Brabants Heem 54/2 (2002 ) 67-77. Met name de nouveaux riches (de
meiers of hun nazaten die zich kerkelijke goederen hadden toegeëigend) kon hij als voogd van alle abdijen in zijn machtsbereik onder
druk zetten met wapens of met hel en verdoemenis. Want de kerk
excommuniceerde dergelijke usurpators onverbiddelijk. Dat ondervond Willem van Gestel. Diens diefstal van het Moergestels domein
van het Kapittel van Sint Jan uit Luik kwam de hertog goed uit.
Luik was buitenland en de hertog kon daarom niet als voogd van

De heren van Tilburg

1 D.M.G. Keijers, ‘800 jaar Oisterwijk, 1300 jaar Oost-Tilburg? ’, Archeologisch onderzoek: een opgraving aan het klooster Catharinenberg,
gemeente Oisterwijk, raap-rapport 2518, 2012
2 A.J.A. Bijsterveld, Een zorgelijk bezit. De benedictijnenabdijen van
Echternach en Sint Truiden en het beheer van hun goederen in
Oost-Brabant, 1100-1300, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 6
(1989) 16 en 21-24
3 De term ‘allodium’ wordt later ook in een andere betekenis dan
‘zonneleen’ gebruikt. Een zonneleen is een erfenis zonder leenheer
boven zich, van God gegeven. Later staat allodium ook voor een
(voormalig) leengoed waarbij eigendom en bezit (uitbating) weer in
één hand zijn gekomen. A.-J. Bijsterveld toont in diverse publicaties
aan dat de term ‘allodiaal’ na 1200, in de tijd dat er leenverhoudingen ontstaan, vooral gebruikt gaat worden voor nieuw land dat
door ontginning verkregen is. Zie: A.J.A. Bijsterveld, Een zorgelijk
bezit. in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 6 (1989) 29
4 Website Reg.Archief Tilburg. Oorkonden uit Midden-Brabant voor
1418; W. de Bakker), naar De Bruin, 1974. Falsum, maar in 1199
vermeldt hertog Hendrik Gillebertus filius Gilleberti de Tilbor(g) in
verband met Nodebais (bij Landen).
5 Bas Aarts, De motten van Landen (België) en Oisterwijk, een weinig
bekende relatie, in: De Kleine Meijerij 42/4 (1991), 95-103 en S.A.J.J.
(Bas) Aarts, Ter Borch (Oisterwijk) en de Tombe van Pepijn (Landen,
België), twee motteburchten en hun onderlinge relatie, in: De Kleine
Meijerij 39/4 (1988), 102-112
6 H.Hardenberg, Het ontstaan van de vrijheid Tilburg, in: H.J.A.M.
Schurink en J.H. van Mosselveld (red.) Van Heidorp tot industriestad,
Tilburg 1955, 59 en 61, vermoedt dat Tilburg aan de Giselberten is
gekomen door het huwelijk van Giselbert ii met Alaysa. Zij zou dan
stammen uit het adellijk geslacht Van Heusden of Van Boxtel.
7 W.A.M Deliën, Die kercke van Sinte Michiels tot Enschot, bijdrage
tot de geschiedenis (..) in het gebied der Tilburgen, in: De Lindeboom, jaarboek ix-x, (1985-86), 11-58. De Norbertijnen kregen ¼ van
de tienden voor de bediening van deze kerk. Het overgrote deel
ging naar het onderhoud van deze eigenkerk en naar de eigenaar
ervan, de heer van Tilburg. In 1256 is de hertog de heer en dan lijkt
de gehele kerk met alle rechten daarbij aan de heren van Tongerlo
geschonken te zijn. Camps 265; Charters Tongerlo 142
8 B. Aarts, Ter Borch, factor in de middeleeuwse geschiedenis der
“Tilburgen”, in: De Lindeboom v, Tilburg 1981, 49-69; B. Aarts, Ter
Borch te Oisterwijk als burcht, in: De Kleine Meijerij 23/2 (1972)
63-71; Jan Franken, De Tilburgen ii, De Tilburgen rond 1200, in:
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Brabants kerkelijk goed aan Moergestel komen. De mogelijkheid
bestaat dat Hendrik wel van Willems roof profiteerde, door Haaren
(deel van het Moergestels domein) onder zijn gezag te stellen.
De leenheer heeft het eigendom van een domein of leengoed. De
leenman heeft het (erfelijk) bezit, dat is het vruchtgebruik. Een middeleeuwer maakt onderscheid tussen juridisch eigendom en feitelijk bezit.
Dat zou kunnen blijken uit de akte van april 1222-1223 waarin
Engelbert van Berg, aartsbisschop van Keulen, aangeeft dat Hendrik
i, hertog van Brabant, verschillende allodia (waaronder het allodium
van Tilborch met aanhorigheden waaronder de burcht waarvan de
bisschop van Utrecht de leenheer is) aan de aartsbisschop heeft opgedragen en deze weer als leen heeft terugontvangen. Camps 123
In de akte genoemd in de vorige noot wordt met zoveel woorden
Ter Borch aangegeven als de burcht waarvan de bisschop van Utrecht
de leenheer is. Daarmee lijkt het of de aartsbisschop voor Ter Borch
de leenman wordt van een lager geplaatste bisschop, en de hertog
van Brabant onderleenman. Mogelijk geeft dat aan hoe weinig de
verheffing voorstelt. Interessanter is de vraag hoe de Utrechtse
bisschop in de tijd van de Giselberten leenheer van Ter Borch is geworden. Mogelijk droeg Giselbert zijn burcht aan de bisschop op om
(vergeefs) aan de grijpgrage handen van Hendrik i te ontkomen.
Hoe de hertog (anders dan door geweld maar dat is nooit iets over
vermeld) rechten kan krijgen in een enclave tussen de burcht van
Giselbert en diens kerkdorp Oost-Tilburg, blijft een raadsel. Betto
van Stavenisse, een zwager van Giselbert, verkocht tussen 1203 en
1222 aan de hertog de goederen (het aandeel) van zijn vrouw Beatrix
(van Tilburg) in het domein Tilburg. Mogelijk maakte die verkoop
de ‘inbraak’ van de hertog mogelijk. Nog blijft de locatie (de latere
Lind) binnen Giselberts allodium vreemd, maar daar kan van ruil
sprake zijn. Als deze aanname klopt, moet de verkoop voor 180
mark voor 1212 hebben plaatsgevonden.
Allodiaal: als een ontginning of als een voorvaderlijk zonneleen.
De akte Camps 123, in de voorvorige noot vermeld, is wel in tegenspraak met die vermeldingen als allodiaal d.w.z. eigen-goed. Van
het formele maar nauwelijks inhoudelijke leenmanschap van de bisschoppen zullen de hertog en zijn opvolgers zich in de binnenlandse
praktijk even weinig aangetrokken hebben als van zijn nominale
leenheer, de keizer.
Dat er al een nederzetting (gehucht) was bij de kerk, blijkt uit de
naamgeving: Oost-Tilburg naast Oisterwijk. Maar het wordt nog
eens bevestigd door het raap-rapport, D.G.M.Keijers, 800 jaar
Oisterwijk, 1300 jaar Oost-Tilburg? Archeologisch onderzoek, een opgraving aan het klooster Catharinenberg, Oisterwijk 2012, 6, waarin de
bewoning vanaf ongeveer 850 als erg waarschijnlijk wordt aangegeven, en die van 850-1100 en van 1200-heden als zeker.
Hertogsdorpen zijn in tegenstelling tot heerlijkheden dorpen zonder
heer. Ze hebben een eigen financieel bestuur. Voor toezicht en orde
is de kwartierschout namens de hertog verantwoordelijk en rechtszaken en transacties moeten ze regelen voor een schepenbank. In
ons geval bij de schepenen van de vrijheid Oisterwijk.
Karel Leenders, Moergestel tussen 1147 en 1392, De vorming van
een Brabantse heerlijkheid, in: Brabants Heem 56/4 (2004), 147-161
i.c. 150
De eenheid Haaren-Moergestel was een ver-weg-bezit van het Luikse
St.Janskapittel. De kern lag in Moergestel, want de kerk van Haaren is vanuit Gestel gesticht. Als nu de zich heer noemende Willem
van Gestel zich Moergestel toeëigent, kan de hertog zich bijna
geruisloos ontfermen over het wat afgelegen, maar voor hem belangrijke dorp Haaren. Willems voorouder, Jan van Gestel, betaalde
overigens al cijns aan het kapittel. Hij mocht zich dus ‘bezitter’ van
het vruchtgebruik noemen, al was hij juridisch nog geen eigenaar.
Hertogin Johanna geeft Tilburg, Goirle en Drunen in 1387 als
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onderpand voor een lening aan Pauwels van Haestrecht, heer van
Loon op Zand. In 1453 geeft hertog Philips de Goede aan Pauwels ii
en diens nakomelingen het recht om een schepenbank in TilburgGoirle in de richten. Nu is Tilburg helemaal los van het oude gebied
van de beide Tilburgen en van de hoofdplaats Oisterwijk. Lauran
Toorians, in: Tilburg, stad met een levend verleden, 2001, 78-82
Voor de akte, zie Camps i, 110. Opmerkelijk is dat heer Olivier pastoor van Tilburg genoemd wordt (zonder de vermelding ‘oost’).
Zowel in 1222 als in 1224 wordt Giselbert van Tilburg nog in aktes
betreffende schenkingen aan de priorij Postel vermeld. Camps 122
en 128. Dat moet Giselbert iii zijn, nazaat van Arnold. Giselbert
iii en zijn broer Walter/Wouter worden ook nog in 1234 vermeld in
een Bossche akte (Camps 175) die gaat over de oude en de nieuwe
tiende in Berkel in relatie tot de kerk van Oost-Tilburg. Beide broers
worden geen ‘heer’ meer genoemd, maar miles (ridder).
Vermeld in 1240 en 1242. Camps 189; Camps 194. Charters Tongerlo
119; Camps 205 en 206
Beatrix en haar man Betto van Stavenisse verkopen voor 1222 hun
deel in alle goederen te Tilburg aan de hertog voor 180 mark. Camps
120. Ydama en haar man Henrik heer van Pombeek schenken in
1233 het benoemingsrecht van de kerk van Westtilborch aan de abdij
Tongerlo, maar uitdrukkelijke niet de tiende(n) en de betrokken
pachters. Camps 172 en charters Tongerlo 107. Hugo, Sophie en
Beatrix van Gageldonk verkopen hun aandeel een tien jaar later aan
de abdij. Zie Lauran Toorians, Heren en heerlijkheid, in: Tilburg,
stad met een levend verleden, Tilburg 2001, 63-71

De stichting van de Vrijheid Oisterwijk

1 Bas Aarts, Texandrië, van omstreden gouwbegrip naar integratie in
het hertogdom. Hoofdlijn en vraagtekens, in: H. van Doremalen
e.a. (ed.) Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie
Tilburg-Turnhout, Tilburg/Turnhout 1992, 8-42
2 13 mei 1147. Paus Eugenius iii neemt het kapittel in bescherming
en bekrachtigt schenkingen aan dat kapittel, o.a. de villa (domein)
Moergestel (met horigen en alles) en de (Lambertus)kerk van Haaren, en Westerwijc (bij Hilvarenbeek). Camps 49
3 Als eerder aangegeven, was Texandrië een verdeeld gebied zonder
opperheer. De vorsten uit de omgeving hadden ieder hun eigen
aanspraken op delen ervan, maar de lokale bezitters van domeinen
waren er, wellicht ook door samenwerking en familierelaties, in
geslaagd graven en hertog buiten de deur te houden. Van hertog
Hendrik I was meteen bij zijn aantreden in 1190 op de Rijksdag van
Hall het hertogelijk primaatschap ontnomen (met behoud van de
titel). Zijn gezag ging niet verder dan zijn eigen Zuid-Brabantse
gebied. In het westen gestuit door het machtige Vlaanderen, in het
zuiden en oosten door de vorst-bisschoppen van Luik en Keulen en
van deze afhankelijke heren lag een gestage uitbreiding naar noordelijke gebieden voor Brabant voor de hand.
4 Schoten en de andere allodia van de familie liggen niet ver van
Antwerpen. Godfried is in 1195 of 1197 reeds eedhelper van de
hertog bij diens vredesovereenkomst met Gelre. Rond 1198 draagt
Godfried al de burcht van Breda en een domein in die Hage (Princenhage) op aan Hendrik. De leenopdracht en de belening van het hele
gebied van Breda krijgt in ieder geval schriftelijk beslag in 1212, met
akte en tegenakte. Op 3 november 1200 sluit de hertog een verdrag
met Holland, waarbij graaf Dirk vii afziet van zijn aanspraken op
Breda.. M. Dillo en G.A.M. van Synghel, Oorkondenboek van NoordBrabant tot 1312, ii. De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, Den
Haag 200, nr. 924 en 925, p.124
5 De tekst (in het Latijn) is te vinden bij M.Dillo en G.A.M van Synghel
(met medewerking van E.T. van der Vlist): Oorkondeboek van
Noord-Brabant tot 1312, deel ii, Den Haag 2000, 150-155. Een letter-
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lijke vertaling van de voor Oisterwijk relevante passage is te vinden
in: Jan Franken, 1212, De eerste vermelding van Oisterwijk, in: De
Kleine Meijerij, 62/4 (2011), 129-130. De datering is 25 februari 1213,
in een jaar dat met Pasen begon.
Verdere inhoud: Hendrik i, hertog van Lotharingen en markgraaf
van Antwerpen, laat deze akte uitgaan ten behoeve van Godfried ii,
de heer van Breda en van Schoten bij Antwerpen. Hij verklaart dat
(bij uitspraak van zijn leenhof) zijn leenmannen zijn vervallen van de
scheepstol op de Striene en de Westerschelde wegens wangedrag en
verleent die lenen aan heer Godfried. De inkomsten zullen hertog en
heer delen. Bovendien krijgt de heer van Breda enkele domeinen in
leen. Daartegenover staat dat Gerard nogmaals bevestigt dat hij zijn
hele gebied met de burchten aan de hertog in leen opdraagt. Rechtspraak en inkomsten blijven voor hem en zijn nakomelingen maar
voortaan heeft Van Schoten een leenheer boven zich, die – als het Bredaas geslacht uitsterft – vrij over West-Noord-Brabant kan beschikken.
Voor tekst en vertaling zie de dvd.
De eerste weg is die van Leuven, Luik, Maastricht en het Rijnland
naar het noorden. Deze liep waarschijnlijk eerst westelijker (de
Waalwijkse Baan of de Hollandseweg van Ferd. Smulders) maar is
rond 1212 naar Oisterwijk toe getrokken (Heusdense Baan).
De andere weg is de oude prehistorische route over de zandrug.
Ook wel aangeduid als allodium (eigendom van een heer zonder
leenheer boven zich) of als dominium (eigendom en bezit van een
heer) dan wel als domein (groot landgoed).
De parochiekerk van Sint Petrus was niet alleen bestemd voor
de vrijheid Oisterwijk, maar voor het hele voormalige Oost-Tilburgs gebied. Zie daarover het volgende hoofdstuk. Hier wordt stap 1 besproken.
Zie voor de tekst van die (paragraaf 5 in de) akte: Jan Franken, 1212
De eerste vermelding van Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij 62/4
(2011) 145-153
Horigen waren aan de grond van de heer gebonden, maar zij konden
zich (dank zij de introductie van verstedelijking) vrij maken door
in een vrijheid of stad te gaan wonen. De afspraak tussen Breda en
Brabant toont een compromis waarin de landbouwproductie zoveel
mogelijk als vanouds gehandhaafd bleef en tegelijk het nieuwe
fenomeen ‘handel’ zijn kansen krijgt. Deze middenweg wordt al snel
overbodig wanneer kort hierna het systeem van horigheid overgaat
in een systeem van pachtboeren. Pachters lopen niet weg, hooguit
hebben ze een tekort aan dagloners. Het lijkt er sterk op dat de
stichting van ‘villes neuves’ in hoge mate heeft bijgedragen aan de
snelle invoering van het pachtsysteem.
De (verschillende) privileges, het recht van Leuven of van Den Bosch,
de voorgangers van de schepenbank, het aandeel en het toezicht
van de hertog of (bij een heerlijke stad) van de heer, komen in volgende hoofdstukken te sprake.
In feite gaat het slechts om de basisrechten, waarbij vermeld staat
dat de burgers van de Vrijheid Oisterwijk kiezen voor het recht
van ’s-Hertogenbosch. Dat is natuurlijk ook het recht van Leuven
(waar dat van Den Bosch op teruggaat) maar bedoeld is: volgens het
model (de nogal willekeurige volgorde) en in de formulering zoals
de burgers van Den Bosch hun privileges gekregen hebben. De in
studies alsmaar geciteerde maar daar niet relevante formule ‘met
uitzondering van de tolvrijheid op de Rijn’ is feitelijk overbodig
omdat die voorkeursbehandeling voortkwam uit en overeenkomst
tussen Brabant en Keulen over de stichting van Den Bosch. De
vermelding toont hoogstens aan dat dit recht van tolvrijheid bij de
oudste, funderende Bossche privileges zat.
Het kan zijn dat we een gespecificeerde acte kwijt zijn, maar er
wordt later steeds naar de ons bekende acte verwezen.
Camps 150. De aanwezige Oisterwijkse schepenen waren Van den
Daele, Van den Dooren en Van den Eijnde.
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In diezelfde periode (1230-31) koos Dormaal en wat later Landen
(twee vrijheden nabij Leuven) voor de vrijheidsrechten van Den
Bosch. In 1409 bij de vertaling in het Nederlands bleken die privileges op schrift te staan. Deze stadjes kozen niet voor het blijkbaar
verouderde Leuvense recht (waar ooit ook Den Bosch op terugging).
Het Leuvens recht werd immers niet lang daarna herzien. Het gebruik om belangrijke afspraken voor lange tijd in het geheugen in te
prenten, blijkt onder meer uit kinderen die men als getuigen nam.
Bijvoorbeeld bij het slaan van grenspalen kregen die een flink pak
slaag of een opmerkelijke traktatie, waardoor de jeugd het gebeuren
tot op hoge leeftijd zou herinneren.
Er is een alliantieverdrag tussen Keulen en Brabant (20 juli 1230)
zie: Georges Smets, Henri i, Duc de Brabant 1190-1235, Bruxelles
1908, 205; Hendrik de Jonge sluit een vriendschapsverdrag met
Dirk van Kleef; de strijd van Holland en Utrecht met de Drenthenaren is bijgelegd; paus en keizer hebben zich verzoend en ook de
Franse koning komt tot een akkoord met zijn pairs.
Denk eraan hoeveel gebied Gelderland toen en gedurende het hele
ancien régime bezat nabij Helmond, in wat nu Noord-Limburg
en Overmaas is. Het kasteel Helmond wordt echter niet militair
ingericht maar bestemd voor zijn dochter, keizerin Maria, weduwe
van Otto iv en nogmaals weduwe van de door Friezen omgebrachte
graaf Willem i van Holland.
Na de Slag van Wöringen (1288) moet Keulen dat leenheerschap
weer afstaan en is het hertogelijk gebied rondom Oisterwijk weer
allodiaal.
In ieder geval gedraagt de a.s. Hendrik ii zich als een agent van de
aartsbisschop in 1230 en 1231 om de heren langs de Rijn te verenigen (Georges Smets, Henri i, 1908, 206). Hij vervangt zelfs tijdelijk
de aartsbisschop in het bestuur van het vorstendom Keulen wanneer deze naar de paus afreist.
Georges Smets, Henri i, a.w. 1908, ,204
Respectievelijk 8 februari en 1 mei 1232. Boudewijn werd hoogschout
maar enige tijd later is hij ontslagen wegens slecht functioneren.
Bij verdrag van 1 mei 1231 (de tweede rijksdag van Worms in één
jaar) erkent de keizer de bestaande, gegroeide regalia en rechten
van lokale vorsten binnen hun regio. De hertog van Brabant en zijn
zoon sluiten te Aalst in 1232 een verbond met de Vlaamse graaf Ferrand van Portugal en Jeanne van Constantinopel waarbij Vlaanderen zich zelfs verplicht het grondgebied van Brabant gedurende vijf
jaar tegen elke vijand te helpen verdedigen.
Afschrift van de oorkonde van 25 november 1230, Camps i, nr. 159.
Zie ook W.de Bakker, Oorkonden uit Midden-Brabant vóór 1419,
website Regionaal Archief Tilburg.
Ook het markgraafschap Antwerpen werd in bestuurlijke eenheden
verdeeld, en wat later de gebieden van Breda in de heerlijkheid
Breda en de heerlijkheid Bergen op Zoom, Dat heel Texandrië Kempen genoemd werd, blijkt nog uit aanduidingen als de Antwerpse
Kempen en de Limburgse Kempen, De naam Kempenland, voor het
kwartier met Oirschot als hoofdplaats is van later datum.
Op de duur gaat de kerk toch de ‘kerk van Oisterwijk’ heten, naar
het voornaamste dorp. De verklaring dat de naam Oost-Tilburg zich
zolang kon handhaven, zal zijn dat iedereen zich voor die kerkelijke
rechten op oude documenten baseerde.

Op zoek naar de kerk

1 Behalve de akte van 1192 (Camps 80) is er de akte van 31 december
1214 (Camps 110 ) en ook een in het eerste kwart van de 13 de eeuw
(Camps 135 ) vóór 1222.
2 De afwijking van het ware oosten kan wel 10-12% bedragen. Daarbij
zal men met de uitvinding van het magnetisch kompas omstreeks
1200 geen besef hebben gehad dat het ware noorden wat anders was
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dan het magnetisch noorden. Dan ontstaat er een systematische
fout. Verder moet rekening worden gehouden met een verschuiving
van het magnetische noorden van jaarlijks 0,08˚ oostwaarts.
Petrus als patroonheilige sluit goed aan bij de verering van St.Petrus
binnen het convent van Sint Geertrui. Bijna altijd is de feestdag
van de patroonheilige ook de dag waarop de kerk is gewijd door de
plaatsvervanger van de bisschop, een dag die jaarlijks wordt gevierd
(de kerkmis of kermis). Voor Petrus apostel valt die dag in januari,
en als het om het feest van Sint Petrus Stoel in Antiochië gaat, op
22 februari. Het feest van Sint Petrus als gevangene in Rome (St.
Petrus Banden) valt echter op 1 augustus. Dat is een veel geschikter
tijd voor de kerkmis. De kermis, een jaarmarkt met bijbehorend
volksfeest vierde men liever rond oogsttijd. In Oisterwijk zal dus
de kermis naar de zomer geswitcht zijn. Mogelijk verklaart dat de
naam voor de kerk: Sint Petrus Banden, die later opduikt.
De heer met zijn dienstmannen en zijn horigen (en hun gezinnen)
vormden een vrij hechte gemeenschap, die familia werd genoemd.
De aanwezigheid van een begraafplaats kan een aanwijzing zijn
voor de relatieve zelfstandigheid van de ene kerk ten opzichte van
de andere (F.C. Teuws, Middeleeuwse parochiecentra in de Kempen,
in: A. Verhoeven en F.Teuws, Het Kempenproject 3, De middeleeuwen
centraal, Waalre 1989, 104 in samenhang met domeinsplitsing).
Teuws veronderstelt dat de ontwikkeling van parochieorganisaties
vooral plaats vond als gevolg van feodale oorzaken, Teuws p.105
Het is niet duidelijk of in Helvoirt voorafgaand aan de bouw van
de kapel al is begraven (of dat de overledenen later nog steeds bij
de moederkerk begraven worden). Theuws p. 104 meent dat in de
Kempen vooral het eerste te constateren is.
Tiend of tiende: 10% van de oogst en/of van het dat jaar geboren
jongvee was een kerkbelasting. Oorspronkelijk (vanaf de Karolingische tijd of juister een generatie eerder: vanaf de nieuwe koning Pippijn iii) ging het om een tiendplicht. Van de belasting werd meestal
1/3 besteed aan onderhoud van het kerkgebouw, 1/3 was salaris
voor de dienstdoende geestelijke en 1/3 was voor de eigenaar van de
kerk, de opvolger van de bouwheer. Soms ging het om 1/4 parten,
zoals voor 1200 in Enschot. Toen vanaf ongeveer 1220 de kerkelijke
overheid kon doorzetten dat er geen kerken meer in lekenhanden
mochten zijn, was het laatstgenoemde part (als het goed ging)
bestemd voor de armen van de parochie. Dat liep dan via kerkelijke
instellingen als het gasthuis en de Tafel van de H.Geest. Als het voorlaatste part meer dan voldoende was, ging dat in veel gevallen naar
de benoemde pastoor (investiet of persoon). Die betaalde daarvan
het salaris van een vervanger, de priester (vice-cureit) die werkelijk
de diensten en de zielzorg deed, en hield er zelf nog wat aan over. Met
een paar van die erebaantjes kon een wereldheer een vrijgesteld leven
leiden. Het beneficium van een kloosterling ging (na aftrek van het
levensonderhoud van de dienstdoende priester) naar de abdij.
In dezelfde tijd dat de kerken niet meer in handen mochten zijn van
leken, werden tiendrechten verhandelbaar. Zo kregen leken door
aankoop of door pacht te betalen toch tienden of delen daarvan in
handen. Op dat moment verviel de algemene tiendplicht. Maar de
oude tienden (en de rechten daarop) bleven, ze waren voor eeuwig
gevestigd, en door schenkingen konden er nieuwe tienden ontstaan.
Landerijen en hoeven waarop nog tienden berusten werden ‘oude
tiend’ of nieuwe (novale) tienden genoemd. De term ‘tiend’ kon
dus ook op een stuk land slaan. Bij de tienden werden onderscheiden: grote tiend, 10% van het stengeldragend graan, en kleine (of
smalle) tienden op gewassen en kruiden. Hetzelfde onderscheid kan
voorkomen tussen vee en kleinvee.
Alle schenkingen aan Tongerlo, voor 1164 (1186) in handen van het
jonge klooster (Camps 63).
Kloostervoogd (advocatus) was een gerechtelijke en verdedigende
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functie gebaseerd op feit dat een geestelijke geen bloed aan zijn
handen mocht hebben, dus geen lijf- of doodstraffen mocht toedienen of mocht oorlogen. De kloostervoogd hield ook toezicht bij
placita (openbare zittingen van een laatbank of dingbank) en op de
meier, de meesterknecht die namens het klooster of het kapittel een
domein beheerde.
Op 5 en 21 maart 1231 (aangevuld op 10 april 1232) schenkt
Hendrik i, hertog van Brabant, de ecclesia(m) de Tilborg et de
Oesterwic met het patronaatsrecht, bepaalde tienden en toebehoren
aan de St.Gertrudisproostdij te Leuven. Brussel, ara, Kerk.
arch.10257/34 - Camps, nummer 152, 156, 157 en 158. De tienden die
al in pacht waren uitgegeven, komen daar later bij. In 1232 voegt de
hertog daaraan nog een deel der tienden toe, al moet de proostdij de
pacht eerst lossen. Camps 170
Deze reguliere kanunniken (priesters met een eigen inkomen die
de kloosterregel van Sint Augustinus volgden) vormden met een getal dat nooit boven de tien priesters kwam, een priorij of proostdij.
Omdat sommige van deze koorheren ook een parochie bedienden,
zoals in Oisterwijk en in Landen, is hun aantal niet boven de zeven
geweest. Pas in 1449 werd de proostdij een abdij, en de prior werd
abt. De kloosterkerk en een deel van het klooster staan nog steeds
in Leuven (het Klein Begijnhof). Straet en Vaert 2011, 145-146
vermeldt enkele exemplaren van een wapenboek (over de leden) van
deze priorij. Die zijn echter spoorloos.
Dat had te maken met het belang van Oisterwijk boven gewone
dorpen, op een indirecte wijze. Als er met de stenen kerk eind
dertiende eeuw, meerdere altaren komen en daarvoor bedienaars
(altaristen) worden aangesteld, zijn dat zeer waarschijnlijk wereldheren. Dan is het goed dat de leiding in handen blijft van een
pastoor die wel afkomstig was uit het klooster van de eigenaar, Sint
Geertrui in Leuven. Als er een vervanger werd ‘ingekocht’, was dat
een wereldlijk priester uit de streek. In Oisterwijk zal dan in enkele
gevallen een voormalig altarist geweest zijn.
A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in
Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam, vu 1993).
Tufsteen of puimsteen of duifsteen is een lichtgekleurd, zacht
vulkanische gesteente, dat onder meer in de Romeinse tijd uit de
Eifel via de rivieren naar onze streken is gebracht en gebruikt bij
belangrijke bouwwerken. Ook in de middeleeuwen komt tufsteen
deze richting uit, maar dan in gemalen vorm. Het wordt dan met
leem gemengd als een soort cement.
De enorme kapel van de grote abdij van Sint Geertrui in Leuven was
beroemd als stenen, ‘nagelloos’ gebouw. Dat betekende dat er bij de
bouw helemaal geen hout gebruikt was, niet voor de gewelven en
niet voor ondersteuning (natuurlijk wel voor het altaarstuk en de
preekstoel).
Je kijkt er van onder tegen als tegen de binnenkant van een scheepsbodem. Een goede vergelijking biedt de 13 de eeuwse kap van de
Onze-Lieve-Vrouwenkerk in Oirschot. Literatuur: Herman Strijbos,
Kerken van heren en boeren, Bouwhistorische verkenningen naar de
middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland, ’s-Hertogenbosch
1995, 100-103.
Meestal de zuidkant, ook in Oisterwijk dan aan de kant van de pastorie, die ten zuidoosten van de kerk stond. Aan de noordkant was
ook een deur. Die werd gebruikt bij begrafenissen. Het kerkhof lag
immers grotendeels aan de lange noordkant van de kerk.
Een vergelijkbare situatie is te zien bij de oude Petrus-Bandenkerk
aan ’t Hof in Bergeijk.
Een dergelijke dakruiter met een klok zal ook al op de houten voorgangers van deze romaanse kerk hebben gestaan. Het gebruik van
een desnoods kleine klok om te luiden, dateert al van de tijd van
Karel de Grote.

19 Het is opvallend hoe weinig Udenhout in de Gelderse, Spaanse en
Franse oorlogen te lijden heeft gehad van langstrekkende legers
vergeleken met een armere plaats als Enschot. Udenhout had een
dakruiter op de kapel en Enschot had een toren (de huidige ‘oude
toren’). Ook in Udenhout waren in die oorlogstijd de bossen al
verdwenen, maar over de hei was een nederzetting zonder toren op
enige afstand niet goed zichtbaar.
20 In dit geval mag men aan de (nog bestaande) kerken uit die tijd van
Boxtel en Oirschot denken.
21 Elk van die altaren is aan een bepaalde heilige gewijd. Zo’n altaar
werd gesticht door er een kapitaal (fonds, fundatie) voor te bestemmen. Ook komen combinaties van fundaties (‘eeuwige’ stichtingen)
voor omdat de omvang van één fundatie na de bouw van het altaar
te klein kon zijn om van de rente een bedienaar een redelijk inkomen te verschaffen en onderhoud te plegen.
22 Een fundatie is een stichting. Zo kan iemand voor zijn zielenheil
een oudemannenhuis stichten, een huisje laten bouwen voor één
armlastig vrouwtje of een studiebeurs geven voor een priesterstudent
of voor een familielid. De fundatie voor een altaar waaraan op gezette tijden een H. Mis gelezen werd voor een bepaalde intentie kon
opgebracht worden door bijvoorbeeld een schuttersgilde. Steeds ging
het om een behoorlijk kapitaal, dat niet kon verminderen (eeuwig),
zodat de begiftigde alleen de rente kreeg en daarvoor zijn diensten
leverde. Dat waren dus altijd aanzienlijke sommen, die steeds met
waarborgen waren omgeven. De makkelijkste donatie was een
rentepacht of cijns. De pachtsom was dan de (jaarlijkse) gift, en het
verpachte goed bleef ongeschonden bestaan voor het doel waarvoor
de fundatie was ingesteld. Wanneer van de opbrengst van zo’n ‘bruidschat’ het levensonderhoud van een geestelijke (bijvoorbeeld een kanunnik) betaald moest worden spreken we van stipendium (toelage),
terwijl de hele ‘bruidschat’ benificie (de waardigheid met de daaraan
verbonden opbrengst) heet. De term ‘bruidschat’ is niet vreemd want
bij de entree van hun dochter of zoon in een klooster betaalden de
ouders die dat konden, ook zoveel mogelijk om hun nakomeling in
theorie niet ten laste van het klooster te laten komen. Zelfs wereldheren moesten bij hun aanstelling (en soms vóór hun wijding) aantonen
dat in hun toekomstig onderhoud was voorzien.
23 Zie voor meer details: Christof van Buitenen, Een kerk met een hart,
Oisterwijk 1997, 34, aan wie ook het feit ontleend is dat de toren en
schip tijdens het herstel niet te redden bleken en toen ingestort zijn.
24 De eerste dominee was nog voor de vrede in 1633 in Oisterwijk
beroepen, maar werd daar weggepest, bijna ontvoerd, uiteindelijk
door Spanjaarden gevangen genomen en is nooit meer teruggeweest.
Na de Vrede van Munster (15 mei 1648) werd er al in september een
classis in Den Bosch bijeengeroepen die een aantal dominees aanwees
voor (Noord-)Brabant. Dominee van der Willigen (Willichius) en de
schoolmeesters van Oisterwijk en Haaren, de rector van de Latijnse
school, hun familie en een armlastig Oisterwijks gezin woonde de
eerste avondmaalsviering bij die kerst van 1648.

3

4

5

6

7

8

Schepenen besturen de vrijheid Oisterwijk

1 Haaren met een eigen bestuur kwam onder het rechtscollege van
Oisterwijk tegen 1300 (L. Adriaenssen, De kortstondige zelfstandigheid van Haaren, in De Kleine Meijerij 52/4 [2001] 109). Helvoirt
kreeg (dank zij de invloed van Bossche regenten die daar een
buitenhuis hadden) een eigen schepenbank vóór 1364 (oudste gegeven). Het oudste schepenregister is van 1422. Zie: W. de Bakker,
De nieuwe historische kaart van Noord-Brabant, 1795,in: De Kleine
Meijerij 38/4 (1987) 106
2 De verplichte arbeid van horigen op het land van de heer, en het
verplichte blijven wonen op het domein (een huwelijksbeletsel),
werden als ingrijpende onvrijheden beschouwd. Tegenover die
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beperkingen stelde de heer zaken waarvan het personeel zeker kon
zijn: de zorg van de heer, en het gebruik van een stukje grond voor
bewoning, voor het houden van eigen vee en om eigen voedsel te
verbouwen.
De belastingen aan de hertog bestonden uit cijnzen, jaarlijkse bedragen voor de rechten (privileges) die de Vrijheid gekocht of verkregen had. Sommige privileges werden voor een eenmalig bedrag
verleend, andere rechten werden toegekend voor een jaarlijks te
betalen cijns, of het ging om een combinatie: een hoofdsom plus
een jaarlijkse cijns. Typerend is de recognitiecijns. Deze belastingvan-erkenning was een blijk van gehoorzaamheid. Met de betaling
erkende een vrijheid of een heerlijkheid zijn heer als opperheer en
schenker van een bepaald privilege.
Naast zijn domeininkomsten en de cijnsen, waarvan het aantal
groeide met het aantal privileges, maar waarvan de hoogte (eenmaal vastgesteld) vastlag ondanks inflatie, had de hertog altijd
meer inkomsten nodig. Dat waren dan de beden (verzoeken), wanneer de kosten van het hertogelijk hof de pan uitrezen en speciaal
wanneer er oorlogsschulden waren.
J.G.M. Sanders (ed), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde
Nederlanden 1572-1795, een institutionele handleiding, ’s-Hertogenbosch/Hilversum 1996 geeft aan dat het bestuur van Oisterwijk na
1648 bestond uit schout, zeven schepenen, twee raadsmannen, twee
borgemeesters en vijf zetters (schatters voor de belastingen). De
gezworenen van de gemeint (vertegenwoordigers van de gerechtigden in de gemeint) worden dan niet meer vermeld. Mogelijk vallen
ze samen met de zetters.
En dan is het in Oisterwijk helemaal niet zo erg als elders. In Leuven
(de Pietermannen), Brussel (de Zeven Geslachten) en Antwerpen
‘regeren’ lange tijd maar enkele families, soms minder dan tien, die
ook nog zoveel mogelijk door huwelijken verbonden zijn. Overal is
in de volle middeleeuwen sprake van een stedelijke aristocratie die
de dienst uitmaakt (oligarchie). In de 16 de en 17de eeuw spreken we
van regenten.
De participatie van één ambachtsgilde, het Wollen Ambacht, konden
ze niet tegenhouden zodra het wolwerk uitgroeide tot de voornaamste economische basis van de vrijheid Oisterwijk. Maar samen met
(de leiding van) het Wollen Ambacht en gesteund door hertog en
schout, kon de geldaristocratie in Oisterwijk wel het ontstaan van
andere ambachten tegenhouden. De zittende macht had geleerd van
de opstanden van de ambachten in de Vlaamse textielsteden, en
in mindere mate ook in de grote Brabantse steden, die keer op keer
streefden naar meer zeggenschap.
De oude hertogin Johanna gaf eind 14 de eeuw, uiteraard tegen
betaling, officieel toestemming voor zo’n selectie, maar de regeling
zal lokaal al eerder bestaan hebben.
In de formeel denkende middeleeuwen kwam je in de gemeenschap
wanneer je gedoopt werd (en was je pas echt dood als je begraven
was). Daarom kon een rijke (bijvoorbeeld een schepen uit dorp x)
zijn kind laten dopen in de Sint Jan in Den Bosch, nadat het sterk
genoeg was voor de reis -en veiligheidshalve na een verboden nooddoop-). Het kind had dan de voordelen van het poorterschap van
dorp x vanwege zijn ouders en bezat ook de privileges van een
Bosch’ poorter met name allerlei handelsvrijstellingen. Een daarvan was het recht van ingebod; men kon in een rechtszaak alleen
voor het Bossche gerecht gedaagd worden. Die kwestie, doop in de
Oisterwijkse kerk levert in middeleeuws denken automatisch het
poorterschap van Oisterwijk op, is onze aandacht waard. Dat zou
betekenen dat de kinderen in Udenhout, Heukelom of Berkel, voor
zover niet gedoopt in de eigen kapel, altijd gedoopt in de Petruskerk, ook het burgerrecht van Oisterwijk zouden hebben. Dat lijkt
niet het geval te zijn geweest. We kennen ook geen blokkerende
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bepaling of ratio. Ook zien we dezen nooit als schepenen optreden.
Wel als bestuurder of als borgemeester, maar dan enkel in hun
eigen dorp. Elke dorp had namelijk een eigen corpus (raad) die voor
dat dorp zelfstandig de bestuurlijke en financiële kwesties regelde.
De lezer zal bij het toekennen van burgerrecht de parallel met
de huidige problematiek opgevallen zijn: dank zij je geboorte of
afstamming hoor je erbij, maar zo niet dat moet je je waarde eerst
maar bewijzen en garanderen.
In de term ‘borgemeester’ zit het begrip ‘borg’. De man moest borg
staan voor de belastingen. Meer over deze functionarissen, over
schepenbank en bestuur, zie J. Molemans, De Kempische gemeente,
in: Brabants Heem 38/2, (1986), 77-94
Vermoedelijk zullen er op dat moment ook rechten bijgekocht zijn.
De niet gespecificeerde rechten, vastgelegd in 1230 zijn een momentopname en de codificatie van wat al eerder mondeling, maar
wel heel officieel en memorabel, was afgesproken. Het tijdstip 1230
en de plaats van Oisterwijk op de eerste rij is in verband gebracht
met algemene vredessituatie van dat moment. Jan Franken, 1212.
De eerste vermelding van Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij 62/4
(2011) 129-137. Met name de onderhandelingen over de aankoop en
definitieve overgang van het minigraafschap Rode (sindsdien SintOedenrode) naar Brabant zal een rol hebben gespeeld. Dat speelde
sinds 1202 maar krijgt eerst nu zijn beslag.
Voor ’s-Hertogenbosch kon de hertog met Gelre en Keulen afspraken
maken dat Bossche handelaars ook op de Maas en de Rijn geen
tol hoefden te betalen. Die afspraken waren alleen effectief in de
perioden dat er geen oorlog (of gewapende vrede) was met Gelre en/
of de aartsbisschop, en voor zover de zeggingsmacht van de laatsten
strekte.
“Van den wynde die mijnen genedigen heer verleent heeft aan xx
omme te mogen maken ende richten een wyntmoelen in den dorpe”.
Daarvoor bestonden prijslijsten. Een ruiter was goedkoper dan een
wagen met paard, en die betaalde weer minder dan een voertuig
met twee paarden; een ‘beest’(rund) goedkoper dan een paard. Het
ging dan om het ‘naar buiten of naar binnen’ brengen voor verkoop,
want waarschijnlijk werden er voor de dagelijks vertrekkende en ’s
avond terugkerende kuddes van eigen inwoners met een hert (herder) uitzondering gemaakt. Ook op de wekelijkse marktdag en bij de
jaarmarkten hoefden de komenden en de gaanden met hun waar (en
vee) geen tol te betalen.
Het recht ‘op warande’ (jachtrecht op een bepaald gebied of domein)
werd vooral aan de adel gegeven. Zo het jachtrecht op het goed ‘De
Hondsberg’ in Oisterwijk, ontleend aan dat van Durendaal, die het
op zijn beurt ontleende aan Nemerlaar. Het ging dan om grootwild
en om de vooral bij adellijke dames geliefde jacht te paard met
valken of sperwers. Wel mocht iedere Brabander van hertogin Johanna op zijn eigen landerijen jagen op kleinwild: hazen, konijnen
en vossen. Daarbuiten was je een stroper. De hoge straffen die op
stropen stonden, maakten iedereen duidelijk dat de goddelijke orde
was verstoord.
Afgezien van de beden was de hoogte van de belastingen per regio
verschillend want historisch bepaald. Alva probeerde naar Spaans
model in de 16de eeuw centrale belastingen in te voeren. Met de
honderdste penning had de bevolking geen probleem omdat dit een
éénmalige belasting op vermogen was. Maar tegen de tiende en de
twintigste penning (overdrachtsbelasting op onroerend goed) rees
fel protest omdat dit de kleine man raakte. De tiende penning was
een soort btw van tien procent, te betalen bij elke aan- of verkoop
van roerende goederen, voor eten en drinken en kleren. De tiende
penning was een van de aanleidingen voor de Opstand. Ze is nooit
ingevoerd maar werd in de paar jaar van Alva’s verblijf afgekocht
voor twee miljoen gulden.
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16 In de 17de eeuw zijn overal de eerder afgekondigde verordeningen
verzameld en in een reglement vastgelegd. We kennen die van
Oisterwijk uit een afschrift. De costuimen of coutumen uit de 16 de
eeuw zijn iets anders dan de ‘keur’. Op bevel van Alva, namens
Philips ii, leggen zij het gewoonterecht vast inzake erfrecht en
procesgebruiken, vermengen dat met Romeins recht en geven soms
ook een oud privilege weer. Voor Oisterwijk zijn geen Costuimen
opgetekend. Het gewoonterecht was niet lokaal van aard. De Costuimen van Den Bosch zullen ook hier gegolden hebben. Vriendelijke mededeling van prof. Beatrijs Jacobs.
17 W. de Bakker in diverse publicaties in De Kleine Meijerij. O.a. W.
de Bakker, Oude familiewapens uit de Kleine Meijerij, in: De Kleine
Meijerij 50/1 (1999) 9-10 en 50/3 (1999) 112-113 en W. de Bakker,
Oude familiewapens uit de Kleine Meijerij, 8. Nogmaals de oudste
zegels van de Oisterwijkse schepenen, in: De Kleine Meijerij 52/2
(2001) 63-65; G. Berkelmans, Een wapen, in De Kleine Meijerij 20/910, 2-3
18 In de middeleeuwen was het notariaat een kwestie van een pauselijke of een keizerlijke benoeming. Die werden spaarzaam uitgedeeld, zodat we eerst alleen notarissen kennen in Den Bosch en in
Oirschot (kapittel). De taak van een notaris tot het einde van het
Ancien Régime was het opmaken en getuigen bij testamenten. Het
overdragen van onroerend goed gebeurde voor schepenen. Karel v
heeft het notariaat vernieuwd door er regels voor te geven. Nogal
wat secretarissen van schepenbanken in Rooms gebied, zoals de
Oisterwijker Lambert van den Hoevel, zien we aan de overheid (de
Staten-Generaal) een notarisbevoegdheid aanvragen, wanneer ze
na 1648 als niet-lidmaat van de erkende kerk, hun functie als secretaris/geheimschrijver niet meer mogen uitoefenen. Dan heeft de
katholieke bevolking liever met hen te maken dan met de minstens
deels protestantse schepenbanken. J.F.C.M.Bijnen en J.P.J.Lijten,
Het notariaat in Veldhoven (Bijdragen tot de geschiedenis van de
gemeente Veldhoven) Veldhoven 1992. Overigens was vanaf 1665
officieel ook geen katholieke notaris meer mogelijk, maar in de
praktijk deed de Staten niet moeilijk (vriendelijke mededeling prof.
B. Jacobs).
19 De term ‘derde stand’ kan misverstand wekken. Het was minder
democratisch dan het leek. De macht van de steden was een optelsom van de macht in de steden. Die lag in handen van de stedelijke
aristocratie: de kleine, gesloten clan waaruit de schepenen, de
gezworenen en de andere leden van het corpus gekozen werden. Die
bovenlaag waakte ervoor dat de middenstand (de ambachten) en de
minder draagkrachtige inwoners vooral meebetaalden maar geen
invloed op bestuur en besluiten hadden.
20 De belangrijkste bezwaar tegen Philips II was dat hij de (middeleeuwse) rechten, die hij gezworen had te handhaven, niet meer
erkende. De moderne vorst van de 16de eeuw streefde naar centralisatie en absolutisme. De Acte van Verlatinghe (de afzwering van
Philips als vorst) gaat gedetailleerd in op zijn schendingen van de
privileges van de steden naar Brabants recht.

Schout en schepenen

1 Denk aan de Kaukasische Kreidekreis. De zitplaatsen voor schout
en schepenen vormden inderdaad haaks geplaatste banken.
2 Zo’n zitting werd ‘ding’ genoemd, en de lijst heette de dingrol. Wij
kennen nog het ‘geding’ voor een rechtszaak. Van oudsher werden gedingen op dinsdagen gehouden. Daar heeft de dinsdag zijn naam van.
3 De beëdiging was op Verloren Maandag, de maandag na Dertiendag
(= Driekoningen, Twelftnight of dertien dagen na Kerst).
4 De zomerlinde is een boom, die zoals uit veel voorbeelden blijkt, in
de meest moeilijke omstandigheden blijkt te kunnen overleven.
Deze ‘onsterfelijke’ boom was voor de Kelten en Germanen al een
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heilige boom. Ook zijn rol als gerechtsboom kan al van prehistorische tijden stammen. Zoals deze boom niet ten onder gaat, zo blijft
ook het recht altijd overeind. De lindeboom in Oisterwijk is zelfs
in de huidige vorm al drie eeuwen oud. Hij was door verrotting of
brand omstreeks 1830 verwoest maar uit de luchtwortels heeft zich
een nieuwe boom ontwikkeld (F.A. Holleman, De oude Lindeboom te
Oisterwijk, 1897). Dezelfde boom zal voor de brand al enkele eeuwen
geglorieerd hebben. Hij stamt dus uit de middeleeuwen en heeft op
deze plaats (de ‘Lindenberg’) een voorganger gehad die mogelijk al
omstreeks 1200 geplant is.
Nu kon de linde ook door de bliksem getroffen worden. In veel
plaatsen, bijvoorbeeld in Oirschot en Hilvarenbeek, werd er daarom
op enige afstand een tweede linde geplant die in geval van nood de
grootste, de gerechtslinde kon vervangen.
Over lindebomen in de Kempen is veel literatuur. Zo blijken de
linden in de laan voor de abdij van Tongerlo (B) genetisch verwant
met de verdwenen linde van Tilburg.
Dat waren overigens zeldzame voorvallen. Meestal ging het om een
vreemdeling zonder bezit of om iemand die voor de tweede keer
een doodslag beging. Enkelvoudige moorden of dood door schuld
werden afgedaan met verbanning (een sociale doodstraf), met hoge
boetes, zoengelden en pelgrimages om nooit terug te keren. Zie
verderop in de tekst waar de zoen besproken wordt.
Bij de uitgave van de gemeint van Heukelom in 1327 loopt de grens
langs de gemeint van Oisterwijk (de Moergestelseweg) dan neven de
galg tot de weg van Qualen (bij het Baksven) naar Hilvarenbeek.
De zoenprocedure wordt voor geïnteresseerden uitstekend besproken in J.Lijten, Het Oirschotse vredesgericht, in: H.J.M. Mijland
e.a. (red.), Oog op Oirschot, z.j. [1991] 94-104. De heerlijkheid
Oirschot had ook de hogere criminele justitie en de zoenen inzake
doodslag spreken uiteraard meer tot de verbeelding.
In www.dataschurk staan 52 zaken met misdrijven gepleegd in de
vrijheid Oisterwijk. In dertien gevallen (25%) gaat het om een gevecht met dodelijke afloop. In bijna alle gevallen kwam het slachtoffer door een mes om het leven (20% van het totaal aantal misdaden)
en er waren 16 steekpartijen bij met alleen flinke verwondingen. Zie
ook: Aart Vos, Crackeel en moetwilligheyt, Geweld in Rosmalen, in:
Bossche Bladen 1996/4, 123-134
Agenda. Vanaf de regeerperiode van Karel de V spreken we van de
rol waarop de te behandelen zaken vermeld worden. Oisterwijk
heeft ook in de 16de eeuw maar één rol gehad. Een aparte criminele
rol en een civiele rol speelde bij schepenbanken met hogere jurisdictie. Dat er in Oisterwijk geen keus was, maakt het zeker makkelijker
om ook zwaardere overtredingen op die ene rol of agenda te zetten
en vergrijpen in eigen huis af te doen alsof het gewone conflicten
tussen partijen waren.
Voor de tijd van Karel v heette een rechtsgeleerde die het proces
voor iemand voerde de ‘taalman‘. Vanaf 1523 maakte Karel v
onderscheid tussen procureurs, die het proces voor een bepaalde
partij aanbrachten en deels schriftelijk voerden, en advocaten. De
laatsten stelden alles op schrift en hielden het pleidooi. Pas heel
recent is in het Nederlands recht het verschil tussen procureur en
advocaat weggevallen. Beatrix Jacobs, Is het wel de rechter die het
recht vindt?, in: Erik-Jan Broers en Bart van Klink (ed), De rechter
als rechtsvormer, Den Haag 2001, 27-46
In het vorige hoofdstuk kwam ter sprake dat hij van adel was of
minstens uit de Meierijse aristocratie stamde. In de schoutrekeningen treffen we betalingen aan als: Van Munnic te Oesterwijc omdat
hij in het openbaar zei dat het vonnis van schepenen onterecht was:
14 plakken. 18 plakken voor Jan Goedekens omdat hij de afspraak
over een erfenis niet nagekomen was. Beide in Schoutrekening 8
[schoutrekeningen ara Brussel, inv. 2784 (betreft 1387) 008.1.1.10]
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van Henric van Ele, schout van Oisterwijk ten tijde dat Dirk Rovers
hoogschout in Den Bosch was.
Als het bestuur (corpus) van Helvoirt of van West-Tilburg of Goirle
bijeenkwam voor bestuurlijke zaken (meestal belastingverdeling)
was dat een zaak voor de Oisterwijkse schout. Pas toen Helvoirt
en Tilburg een heerlijkheid werden, mocht de plaatselijke heer een
eigen schepenbank (met een lokale schout) instellen.
G. Berkelmans, Het goed Ter Borch, in: De Kleine Meijerij 15/6-7
(1962), 2-26; F.W. Smulders, Het goed Ter Borch en Wellen Rover, in:
De Kleine Meijerij 15/11 (1962), 10-17
Met ‘mannen’ zullen poorters bedoeld zijn; met ‘dienstmannen’
ingehuurde krachten of mensen met een verplichting aan een ‘man’.
Dat is duidelijk bij adellijke figuren (mannen) en hun ondergeschikten (dienstmannen).
De heilige was en is vrij onbekend buiten gemeenschappen waar aan
textielverwerking werd gedaan. De vermelding van de feestdag van
de wolheilige kan erop wijzen dat het wolwerk in Oisterwijk dan tot
bloei is gekomen.
Brussel, ara, rekenkamers rolrekeningen 3015b: Heynen van Neelle,
scoutheit van Oesterwijc
J. Bolsée, La grande enquete de 1389 en Brabant, Bruxelles 1929, 530.
“Heyne van Ele is getaxeert van alrehande clagen over hem gedaen
van dat hij den lieden vele onrechts gedaen heeft ende ’t hen afgenomen buten rechte ende besceit loept op 2215 gulden”.
Brussel, ara, rekenkamers rolrekeningen 2657
Otw R.280, voorin; G. Berkelmans, Drie schouten uit het geslacht
de Wale, in De Kleine Meijerij jg 19/4 (1966), 124
Het geschil is in der minne geschikt. Rechtspraak beoogt de definitieve oplossing van een conflict, niet per se de meest rechtvaardige oplossing.
De veiling vond plaats in Den Bosch. De stadhouder van de hoogschout kreeg een leengoed in de Schijf in Oisterwijk. sH.R. 1429, 497 e.v.
Een onwettig kind, dat door de vader voor officiële instanties
erkend werd, was gewettigd. Het had dezelfde rechten als een
kind uit een wettig huwelijk. Een bastaard of ‘natuurlijk’ kind kon
bijvoorbeeld niet erven.
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchief
collectie.nl): Rekenkamer Brusssel (ranb 1107) Remissieboeken
inventarisnr. 645-663 (betreffen 1556-1648), nr. 656 (fiche 4) fol. 94.
Jacob Franssen Beijhaerts was in 1595 schout van Oisterwijk namens Parma in kwaadschikse concurrentie met jonker Jacob de
Wale, de eerste van de drie achtereenvolgende kwartierschouten De
Wale (vader en twee zoons). Otw R 280, voorin. Zie ook: G. Berkelmans, De Kleine Meijerij 19/4 (1966) 124 en G. Berkelmans, De Kleine
Meijerij 15/2 (1962) 42
J.Lijten, in: J.Lijten e.a. (red) Oog op Oirschot p. 92; zonder bronvermelding. Uit het getuigenverhoor blijkt dat de Oisterwijkse bestuurders liever iemand als kwartierschout wilden uit de eigen vrijheid,
in dit geval de stadhouder van de kwartierschout. Beide partijen
hebben gelobbyd, en waarschijnlijk meer dan dat, bij de hoogste
ambtenaren in Brussel.

De gemeint van Oisterwijk

1 In de woorden van Karel Leenders. Hein Vera, Dat men het goed van
den ongeboornen niet mag verkopen, Gemene gronden in de Meierij van
Den Bosch tussen hertog en hertgang 100-2000, Nijmegen 2011 en al
eerder K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde,
Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het
Maas- Schelde-Demergebied (400-1350), Zutphen 1996 en K.A.H.W.
Leenders, Van Wolvenput naar de Ellendige Berk, Het landschap van
de Kempense wildernis 1200 – 2000, in: Post Factum. Jaarboek voor
geschiedenis en volkskunde 1 (2009) 246-266, benadrukken dat de
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heidevelden veel later ontstaan zijn dan de wetenschap tot voor
kort dacht, en dat bij de stichting van Oisterwijk als vrijheid de
omgeving nog stevig bebost was.
Hij achtte zich op basis van de rechtsverhoudingen zoals die toen
beleefd werden -zeker nadat de keizer bij het Verdrag van Worms in
1230 in deze buiten spel was gezet- de eigenaar van al die overgebleven, minder vruchtbare gronden. Omdat de heer bij de uitgifte
een recognitiebedrag en verder een jaarlijkse cijns ontving, werden
niet alle dorpen tegelijk van een gemeint voorzien. De gemeenschap moest het eens zijn en de gezamenlijkheid organiseren. De
gespreide uitgave wijst erop dat het initiatief van onderaf kwam en
dat er van de kant van de hertog weinig idealisme bij zat.
De grond werd niet afgepaald, maar het ging om rechte lijnen die
getrokken werden tussen bestaande of opgerichte goed zichtbare
markante punten (stenen, palen, een put of een molen of zelfs een
boom, want die waren er immers niet zoveel meer). Namen als Paaleik en Kenboom (gemerkte boom?) wijzen daarop.
De begrenzing van de gemeint in de middeleeuwen viel in bijna alle
gevallen – behalve in Oisterwijk – samen met de gemeentegrenzen
van de 19 de-eeuwse gemeenten. Afgezien van de schrijfwijze gaat het
bij ‘gemeint’ en ‘gemeente’ niet voor niets om hetzelfde woord. Het
voorlijf was een eenmalige som voor de erfpacht en de cijns was een
blijvende herinnering dat de gemeint niet in eigendom was overgegaan, maar dat slechts een beperkt vruchtgebruik was verleend.
Het eenmalige bedrag werd geleend en in de verdeling stap voor
stap met rente terugbetaald. Ruim anderhalve eeuw bleef de cijns
dezelfde. Tot hertog Philips de Goede in 1462 de inflatie doorberekende, de cijns verhoogde en alsnog een behoorlijk achterstallig
bedrag eiste. Wiro Heesters, Schijndel, Historische verkenningen, uitg.
Brabants Heem 1984, 47-48
W.A. Fasel, Over de gemeint, in: De Kleine Meijerij 18/5 (1966) 42-51
Over de juridische status van de gemeint: K.A.H.W. Leenders, Van
gemeinten en vroonten’, in: jaarboek De Oranjeboom 40 (1987) 44-78.
Door roofbouw waren zandplakken ontstaan, die men stuifvennen
noemde. Ze werden afgeschermd met wallen en eiken struiken.
Een bekend voorbeeld is Venloon boven Tilburg. De dorpskern
met kerk lag oorspronkelijk zes boogschoten meer oostwaarts dan
nu, in een gebied dat Land van Kleef heet. Nadat de dorpskern door
het stuifzand onleefbaar was geworden, is de kerk en de kern in de
late middeleeuwen verplaatst en Loon op Zand gaan heten. Het hele
gebied van de Loonse en Drunense duinen was na 1250 een enorm
heideveld en daarvoor was het een landbouwgebied waaraan het
gehucht Giersbergen (ooit een domein) en de tegen het zand opgeworpen wallen aan de westkant nog herinneren.
Wim de Bakker, ‘Woeste gronden’, De gemeinten van Oisterwijk,
Haaren en Heukelom, in: Theo Cuijpers e.a. ‘Ge wordt geïnviteerd naar
Oisterwijk te komen’, Geschiedenis van natuur en toerisme in Oisterwijk, Oisterwijk 2012, 19
Hoewel bij de vaststelling van de gemeentegrenzen in het begin van
de 19 de eeuw het uitgangspunt was de ligging en omvang van de diverse gemeinten, is er voor Oisterwijk, Haaren en Udenhout van afgeweken. Haaren kreeg er een stukje aan de noordoost kant van de
Bosscheweg bij, voor Huize Assisië, om Udenhout niet te overwaarderen. Van de oorspronkelijke Oisterwijkse gemeint ging voor 1832
1/3 deel, ten oosten van de Scheibaan naar Haaren en Oisterwijk
kreeg daarvoor de buurtschappen Balsvoort en de Logt terug. Ruim
een eeuw later, in 1938, kreeg Oisterwijk zijn oorspronkelijke gebied
weer terug en werd de spoorbaan in plaats van de Scheibaan de
grens tussen de gemeenten. Wim de Bakker, ‘Woeste gronden’, De
gemeinten van Oisterwijk, Haaren en Heukolom, in: Theo Cuijpers
e.a. ‘Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen’, 2012, 20
Als Oost-Tilburg rond 1200 zal de toenmalige nieuwe parochiege-
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meenschap zelfs samen met Heukelom niet zoveel woeste grond
nodig gehad hebben en niet zoveel gewoonterechten gehad hebben.
Na 1210 concentreerde de vrijheid zich minder op de agrarische
bedrijvigheid. Daardoor is ondanks de snelle aanwas van de (stedelijke) bevolking – en door het tijdsverloop – de oude claim niet
omgezet in een eis om een naar verhouding groter deel te krijgen.
Een andere mogelijkheid is dat er bij de uitgifte van de gemeint niet
gekeken is naar het aantal inwoners maar naar het aantal mogelijke
gerechtigden, naar het aantal hoeven. Dat lijkt het meest plausibel
maar die laatste theorie veronderstelt dat er in 1300 bij de uitgifte
aan Oisterwijk al rekening is gehouden met de omvang van de latere
gemeint van Haaren en met de latere uitgifte aan Heukelom. Of
was er in 1300 al een vaste maat voor de omvang naar het aantal
hoeven? Beide aannames zijn onwaarschijnlijk.
Vergelijkbare beemdlanden, alleen geschikt om te hooien, lagen bij
Heukelom aan de noordzijde van de Leij. Ook deze waren particulier
eigendom en al vroeg verkaveld via slootjes die ook voor de afwatering zorgden.
Tussen beide wereldoorlogen is ter plaatse een woonwijk verrezen,
nota bene op een ondergrond die ondanks ophogingen altijd (en
met name aan de kant van de beken) slap is gebleven.
Voor de laatste wereldoorlog sprak men van Frankische driehoeken.
Hoewel het bijgeloof kruisingen gevaarlijke plaatsen vond (en dat
zijn het nog), en men ze daarom bij voorkeur verving door een
driehoekige oplossing met vier uitvalswegen, zijn ze niet zò oud. De
meeste van deze pleintjes verschijnen zelfs pas na 1300. Ze werden
gebruikt als verzamelplaats van de kuddes voor die de gemeint in
werden geleid en bij terugkomst ’s avonds. De drinkkuil was een
goed lokmiddel. Het water hield het tempo op de terugweg erin.
Het recht van voorpoting was een uitbreiding van het recht op de
gemeint. Lia van Zalinge-Spooren, Gebruik van ‘gemene gronden’,in: Gérard de Laat (ed.) syllabus Archeologie en cultuurlandschap
(studiedag van de Archeologische Sectie van het Noordbrabants Genootschap en Brabants Heem 31 oktober 2010), Oirschot 2010, 206.
De eikenbomen die iemand op de strook voor zijn erf plantte, waren
zijn eigendom, maar de eikels niet,. Die waren voor de varkens.
In Moergestel geeft die houtschat vele problemen, in Oisterwijk
vind je daarvan niets. Het voorpootrecht in Oisterwijk blijkt uit
de Keur. Tegen zijn erf mag men twee rijen bomen planten op de
gemeine grond.
Leenders, Van Wolvenput tot de Ellendige Berk, in: Post Factum,
Jaarboek a.w. 2009, 254; ook in: J.-M. Goris (red.) De gemene gronden
in de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant, HerentalsRoosendaal 2010, 263
In de Oisterwijkse gemeint, gelegen over of ten zuiden van de
Voorste Stroom, was Haaren voor 1/3 gerechtigd; in die van Haaren
was Oisterwijk niet gerechtigd, wel Udenhout voor 2/7 en Berkel voor
1/7. Deze laatste gemeint lag ten noorden van de Voorste Stroom en
omvatte de parochie Haaren (met Belveren?), de vrijheid Oisterwijk
en Heukelom ten noorden van de Stroom, Berkel en Udenhout en
waarschijnlijk ook het zuidelijk deel van Helvoirt en mogelijk het oostelijk deel van Enschot. Heukelom had net als Oisterwijk zijn gemeint
ten zuiden van de Stroom liggen. Die was in 1327 uitgegeven en gold
in latere tijden ook voor Enschot. Hierin lag de buurtschap de Oisterwijkse Hoeven. In de Oisterwijkse gemeint lagen de buurtschappen
de Locht, Balsvoort tegen Oirschot aan en Klein Oisterwijk aan de
oostgrens van Moergestel. Zie: W. de Bakker, De nieuwe historische
kaart van Noord-Brabant, 1795, een aanzet tot bestudering van historische kaarten, in De Kleine Meijerij jrg 38 (1987), 105-111
Die kochten hun deelname in de gemeijnt van Oisterwijk met
een Aartbrief. De woeste gronden ten westen van de Beerze hoorden
blijkens de uitgiftebrief van Jan ii bij de gemeint van Oisterwijk.
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De paalscheiding werd nog eens bevestigd door hertogin Johanna
(1385). De grens liep langs de Spoordonkse watermolen, de hoeve Te
Baast en de Steenvoort tot de Huigevoort bij Middelbeers, bijna tot
Hilvarenbeeks gebied. F.W. Smulders in Campinia 2/5 (1972), 138
De term ‘ven’ bestond nog niet. Met ‘venne’ werd een veen bedoeld:
veengrond in een laagte (Leenders, Van Wolvenput tot de Ellendige
Berk, 2009). Aan Leenders zijn ook de belangrijkste gegevens in
deze en de volgende alinea ontleend.
Behalve de 39 voorschriften en bepalingen over de gemeijnt (deel 1
van het Keurboek), staan er in deel 2 ongeveer 150 verordeningen
aangaande de Vrijheid van Oisterwijk die het toenmalige gemeentereglement vormen. De bepalingen zijn zeker ouder, maar in 1506
en aangevuld in 1516 zijn ze door de schepenen en gezworenen
van Oisterwijk schriftelijk vastgelegd en weer afgekondigd. Het
stuk is een afschrift van ongeveer 50 jaar later en bevindt zich in
het Oisterwijkse archief van het Regionaal Archief Tilburg. Zie:
F.W. Smulders: De keur van Oisterwijk, Wat wel en vooral wat niet
mocht, in: www.cubra/../ferdinandsmulders/, 35-42 (Tilburgse
Courant 29-06-1951 e.v.)
Hengsten boven de 2 jaar moesten gelubt (gecastreerd) zijn. Het
meenemen van schapen met schurft of schapen van niet-Oisterwijkers
werd streng beboet.
Oorspronkelijk mochten varkens in het bos naar eikels en enten
zoeken. Zo heet een bos in de nabijheid van De Rustende Jager nog
‘Varkensbos’.
De boetes in de keur varieerden van 1 tot 3 en 6 pond. Een pond was
rond 1500 meer waard dan een (Carolus)gulden van 20 stuivers,
maar door de inflatie rond 1600 was een pond nog maar ca. 15 stuivers.
Dat was nooit de bedoeling omdat men gebruiksrechten voor
komende generaties kwijt raakte. Maar (hoge) nood breekt wet.
Wat eerst een uitzondering was, werd bijna regel door de schuldenlast van de Gelderse oorlogen en de Tachtigjarige oorlog. Zie: Hein
Vera, Dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkopen, a.w.
Nijmegen 2011. Een andere constructie was dat men een stuk van
de gemeint verdeelde onder de gerechtigden. De grond werd dan
particulier bezit (particulier gebruiksrecht) maar geen particulier
eigendom. Lia van Zalinge-Spooren, Gebruik van ‘gemene gronden’,
in: Gérard de Laat (ed.), Archeologie en cultuurlandschap, a.w. 2010.
Ferd.Smulders, De gemeynt van Oosterwijk, in: De Kleine Meijerij
7/8 (1954-55) 4-5; W.A. Fasel, De geschillen met Oirschot en de
Beersen, in: De Kleine Meijerij 19/3 (1966) 34-43; J van Sprang, Uit
Oisterwijks verleden (1679 geschil met Oirschot), in: De Kleine Meijerij
11/5 (1958) 23-24; F.W.Smulders, De gemeijnt van Oosterwijk in: De
Kleine Meijerij 19/7(1966) 78-80; F.W.Smulders, Het zuidelijk deel van
de Oisterwijkse gemeynt, in: De Kleine Meijerij 20/1 (1967) 3-4
Oirschot R.129, deel i, fol.53a. Dit document uit 1518 is er een vanhoren-zeggen van ruim 80 jaar later. Ferd.Smulders, De schepper
hierboven, in: De Kleine Meijerij 8/10 (1954-55) 20
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Het wollen ambacht

1 Een chirurgijn was een barbier, die tevens tandarts was en een
door collega’s opgeleide heelmeester. Het roodwitte uithangteken
dat nog niet zo lang geleden bij kapperszaken te zien was, verwijst
naar het vroeger gebruikelijke aderlaten. (Wikipedia 2012 onder
‘barbier’). Ook academisch opgeleide artsen moesten lid worden
wanneer er een chirurgijnsambacht was, want van vrijwilligheid en
vrije vestiging was geen sprake wanneer er een bepaald ambacht
bestond. Verder konden soms vrouwen lid worden. Bij het chirurgijnsgilde ging het dan om vroedvrouwen.
2 Alleen al de opleiding tot wever duurde twee jaar (Leo Adriaenssen,
De plaats van Oisterwijk in het Kempense lakenlandschap, in:
H.C.Dibbits [red.], Textielhistorische bedragen 41, Enschede 2001).
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Bij gebrek aan reglementen is het de vraag of een ervaren wever de
titel van gezel mocht voeren.
Er was een aparte stichting voor de armen van het Wullen Ambacht.
De legaten werden in principe niet gebruikt. Alleen de opbrengsten
van het geld en het geschonken land (bijv. in de vorm van roggepacht) werden onder de eigen armen verdeeld. Otw. r 281.
In 1459 is er een vermelding van de aartsdiaken van Kempenland.
Anders dan G.Juten (Consilium de Beke, 226) en W.Knippenberg (Hist.
Jaarboek Noord-Brabant iii, 3) vermoedden is dat niet de stichtingsdatum van het Ambacht. Het altaar van Sint Severus is immers ouder
(Otw R 166, 38v). Het zal gaan om een latere misfundatie aan dat altaar
voor de overleden leden van het Ambacht. Wel laat de aantekening zien
dat men in Oisterwijk ook aan linnenfabricage (texturie linea) deed.
In Oirschot was het verbod op het oprichten van ambachtsgilden
zelfs expliciet in het dorpsreglement opgenomen,ongetwijfeld
op aangeven van Den Bosch. (J. Lijten, Oog op Oirschot, z.j., 111 ).
Voor de bescherming van de lakennijverheid tegen productie op
het platteland, zie N.H.L. van den Heuvel, De ambachtsgilden van
’s-Hertogenbosch vóór 1627. Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het
gildewezen, Utrecht 1946, I, 24-26).
Weven kon iedereen. Het was voor veel boeren een bijverdienste.
Wevers waren dus maar voetvolk en er woonden in de omliggende
dorpen zeker zoveel wevers (thuiswevers) als binnen de Vrijheid.
Binnen de bebouwde kom ging het vooral om het ambachtelijk
verwerken van de weefsels.
De opvatting dat 13de eeuwse vrijheden (Oisterwijk, Herentals,
Arendonk, Turnhout, Hoogstraten en wat later: Eindhoven,
St.Oedenrode en Helmond) door hertog Hendrik i speciaal als wolcentra gesticht zijn, is niet juist. Al deze plaatsen zijn uitgegroeid
tot lakencentra als concurrenten van de lakenproducerende grote
steden als Leuven, Den Bosch en Antwerpen, maar die ontwikkeling is van later datum. De kansen die men een eeuw na de stichting
gegrepen heeft, kunnen geen verklaring voor het ontstaan van de
stadjes van de tweede garnituur zijn. (Leo Adriaenssen, in: Dibbits
(red) Textielhistorische Bijdragen 2001, 28). Ook de ontginningspolitiek van de hertog in de dertiende eeuw is niet in verband te
brengen met de wolproductie voor de Zuid-Brabantse steden. (Leo
Adriaenssen, in: Dibbits (red) Textielhistorische Bijdragen 2001, 30).
De uitgifte van de gemeinten vanaf ca.1300 heeft daarentegen wel
een relatie met de opkomst van het wolwerk in de Meierij.
Leo Adriaenssen, Oisterwijkse kammen, in: De Kleine Meijerij 51/2
(2000 ), 39-40.
M. Pinkhof, Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de
jaren 1566-1609, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap, xl (1919), 129. De akte is verloren gegaan, zodat de
precieze inhoud onbekend is.
Kaarden of schrobbelen is de eerste behandeling van de wol:
schoonmaken en de losse vezels in dezelfde richting brengen. Dat gebeurde met de kaardenrol of de gebogen kaardenplank waarop borstels
bevestigd waren. Kaardenmakers vervaardigden dit gereedschap.
Al vóór de stichting van Den Bosch bepaalde de hertog dat vrouwen
die wollen of linnen garen verkopen zonder bemoeienis van haar
man of voogd zeggenschap hebben over tenminste een steen (3 kg)
van haar eigen garen (Leo Adriaenssen, in: Dibbits (red) Textielhistorische Bijdragen 2001, 28). De verleende keur in: Camps i, 134
Leo Andriaenssen, in: Dibbits [red.], Textielhistorische bedragen 41,
2001, 3-4
De belangenbehartiging ging zo ver, dat een poorter lid van het
ambacht moest zijn om een beroep uit te mogen oefenen wanneer
van dat beroep in de woonplaats een ambacht bestond.
De auteurs zijn het er niet over eens of ook de Leij bevaarbaar was
en op diepte werd gehouden.
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15 M. Pinkhof, “Plaatsbeschrijving van Oisterwijk”, 127 (naar Lambert
van den Hoevel). De akte van 24 juli 1434 van hertog Philips bevat
een vidimus van de akte van 14-3-1354.
16 Kadertekst naar: P.J.M. van Gorp: Over vollen en volmolens: een
industriële revolutie in de vroege Middeleeuwen, in Brabants Heem
31 (1979), nr.2, 66-77; nr.3, 118-126; nr.4, 142-160. Vlaken was het
loskloppen van de wol (op vlaakhorde) om deze beter te kunnen
kaarden of schobbelen (kammen en schoonmaken van de wol om beter
te spinnen). Na het schrobbel-blokken of de kammen kwam het spinnen, op spinnestoel of haspelspil. Vervolgens werden spoelgetouw
en weefgetouw ingeschakeld. Daarna kwam het droogscheren met
een scheerijzer of scharen op de scheerbank.De lakenpers ging aan
het eventuele verven vooraf. Tenslotte begon het vollen.
17 Leo Adriaenssen, Oisterwijkse kammen, in: De Kleine Meijerij 51/3
(2000 ) 79- 83
18 Otw. r 157, 18v.
19 Otw. r 163, 31 en Otw. r 163, 18 (aantekeningen van mr. G. Berkelmans).
20 Als weekproductie van Oisterwijk tussen 1500 en 1550 worden dan
100 lakens van ca. 40 el gemeld (Leo Andriaenssen, in: H.C. Dibbits
[red.], Textielhistorische bedragen 41, Enschede 2001, 38) en een
voorzichtige schatting geeft aan dat er omstreeks 1550 2500 Oisterwijkers werkzaam waren in de textiel. Aan het eind van de 14 de eeuw
tot in het begin van de 15de eeuw moet de bevolking van Oisterwijk
bijna verviervoudigd zijn (Leo Adriaenssen, in: Dibbets (red) Textielhistorische Bijdragen, 2001, 38).
21 Otw. r 206, 3v in 1502: Int Sint Jacobsgasthuis waar (onder een
bijgebouw of afdak) die van Heusden gewoon waren te staan. De
huur betrof een periode van tien jaar.
22 Deze commissionaire werkwijze verliep na de val van Den Bosch
anders. Het waren nu de Hollandse commissionairs, die makkelijker
reispaspoorten van de Staten konden krijgen, die naar het zuiden
gingen. Ze brachten wol mee, die lieten ze vooral in Tilburg met zijn
goedkope arbeidskrachten verwerken, en de retourvracht waren
lakens. Dat die Tilburgse lakens in het spraakgebruik ‘Hollandse of
Leidse lakens’ genoemd werden, zal ze in Tilburg worst geweest zijn.
Ze hadden er in ieder geval een boterham aan.
23 De twee zegelaars waren Jan die Becker en Andries Heyen. gat Otw
r 148, los blad bij f 12.
24 Otw. n 5247 niet gefolieerd. In 1614 verklaren Embrecht de Weker
en Wouter Jan Ringels dat er altijd vier zegelaars of waardenbepalers zijn geweest.
25 Otw. r 214, 32
26 In 1551 werd geld geleend met als onderpand het zegelhuis en de
zegeltangen (Otw r 255, 38v)
27 6½’%: elke rente van een rijnsgulden van 20 stuiver per jaar is een
keer per jaar te lossen met 15 rijnsguldens.
28 Otw. r. 264, 29
29 Otw. n 5247, laatste deel. Verklaring in 1622 van twee poorters voor
de borgemeesters.
30 Resolutie Staten Generaal d.d. 18-05-1722
31 gat Otw. n 5289. Voor meer gegevens: Leo Adriaenssen, Oisterwijkse kammen (vervolg) in De Kleine Meijerij, 51/5 (2000), 76
32 Otw. n 5247, 1v en Leo Adriaenssen, Oisterwijkse kammen, in: De
Kleine Meijerij 51/3 (2000), 84. Ook Van Heurn spreekt van eertijds
driehonderd getouwen op gezag van Lambert van den Hoevel
(M.Pinkhof, Plaatsbeschrijving met Kroniek, 1919).
33 Als Sint Severusgilde is de vereniging nog blijven bestaan tot minstens 1872 (Otw Ka.k 4-37). Toen ook dat werd ontbonden, vroeg
men toestemming voor een fundatie van de overgebleven 60 gulden
voor een jaarlijkse H.Mis voor de overledenen van het gilde van
“St.Sylverius”, vanouds bekend onder de naam van Wollen Ambacht.
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Bisschop Zwijsen weigerde dat op 18 november 1872.
34 Zoals de meeste informatie in dit hoofdstuk, is dit gegeven uit Leo
Adriaenssen, Oisterwijkse kammen (vervolg), in: De Kleine Meijerij
51/3 (200), 75-92. De betaling per dag op p.79.

Een bezoek aan Oisterwijk

1 De Keur van Oisterwijk (1509) ii ; N.W.Posthumus, Cuerboek der
vryheyt van Oisterwijck (etc.) in: Verslagen en Mededeelingen van de
Ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 6 (1925),
174-203
2 Het werd in die tijd niet gepast geacht, dat (verplichte) sacrament in
de kerk zelf toe te dienen.
3 De Kruisstraat (de huidige Stationsstraat en de burgemeester Verwielstraat) kruiste de weg van Kerkeind naar Lindeind. Hij werd
ook wel Koestraat genoemd, omdat er bij de jaarmarkt koeien ter
verkoop stonden. De naam Coolendijk, naar de familie Coolen die
vóór de familie Suys op de hoek woonde, en vervolgens Suissendijk,
zijn weer van later datum. P. Wuisman, Oisterwijk, Praat van de
straat, Oisterwijk 1987, 6
4 Gegevens uit het Keurboek van Oisterwijk (1509) ii, in: ; N.W.
Posthumus, Cuerboek der vryheyt van Oisterwijck (etc.) in: Verslagen
en Mededeelingen van de Ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 6 (1925), 174-203
5 G. Berkelmans, Oisterwijk vier tot vijf eeuwen geleden, Oisterwijk 1992
(uitgave De Kleine Meijerij/notaris Van Heesewijk) 18.
6 Beesten was de naam voor runderen: koeien en ossen. De Koestraat
heet nu Burgemeester Verwielstraat.
7 Een onbekende lengtemaat met een van de houten Oisterwijkse
maatstokken gemeten. Hoewel men buiten de vrijheid (achter de
Weijenberg en voorbij de kerk) niet mocht vissen (het voorbehouden jacht- en visrecht) mochten poorters en hun kinderen wel hengelen en netten uitzetten tussen de buitenste bruggen wel althans
in de Voorste Stroom. Het ging om zoetwatervis en paling.
8 Al deze gegevens uit de verbodsbepalingen van het Keurboek van
Oisterwijk (1509) ii, in: ; N.W.Posthumus, Cuerboek der vryheyt van
Oisterwijck (etc.) in: Verslagen en Mededeelingen van de Ver. tot uitgaaf
der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 6 (1925), 174-203. Denk
eraan dat er die dag geen verkoop in de Vrijheid mocht plaats vinden
buiten de markt, ook niet van brood en bier. Het tappen in de vele
herbergen was echter toegestaan, en ook te tappen bier werd gekeurd.
9 M.M.P. van Asseldonk, De meierij van ’s-Hertogenbosch, De evolutie van
plaatselijk bestuur (..) ca. 1200-1832, Tilburg (diss.) 2002, 284 vermeldt voor Oisterwijk een waag (in 1340) maar geen waaggebouw
(p.282). Van die waag is overigens nog geen spoor gevonden in de
archieven.
10 Er waren onwaarschijnlijk veel muntensoorten in omloop. Ook
met buitenlands geld kon betaald worden. Het ging om de hoeveelheid goud, zilver of koper dat erin verwerkt zat. De waarde van een
‘gulden’ en dus van stuivers, van dukaten en plakken verschilde in
elke periode en was ook afhankelijk van de herkomst. Vandaar dat
de waarde in hedendaags geld niet is weer te geven.
Zout was in die tijd het enige conserveringsmiddel.
11 Na de middeleeuwen was de botermarkt bij de splitsing van Kerkstraat en Hoogstraat, ongeveer op de plek van het latere Postkantoor.
12 In ’s-Hertogenbosch ging men naar de grote Latijnse school van een
van de Fraterhuizen. In 1425 was de universiteit van Leuven opgericht, waar men een artesstudie kon volgen (algemene cultuurwetenschappen) of theologie en filosofie. Vanaf dat moment zien we
dat er ook in Oisterwijk fondsen gesticht worden als studiebeurs
om familieleden of jongens met aanleg uit arme families een studie
te laten volgen. De kleine en grote beurzen in Oisterwijk gesticht,
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worden met de schenkers genoemd door Lambert van den Hoevel
(M. Pinkhof a.w.) 124, een aantal hebben hun bestaan tot in onze
jaren kunnen rekken.
Drinkwater haalde men uit de eigen waterput of uit openbare putten. Het water van de stroom was, mede door het wolwerk, te zeer
vervuild. Het was ook uitdrukkelijk verboden met een beroete pan
of een vervuilde emmer water te scheppen uit de gemeenschappelijke putten.
Pleit of pleite: platte boot met een enkel zeil, voor vervoer van
vracht en speciaal van turf of boomstammen, die van Moergestel
kwamen.
Keurboek van Oisterwijk (1509) I, bepaling 35 en 36, in: N.W. Posthumus, Cuerboek der vryheyt van Oisterwijck (etc.) in: Verslagen en
Mededeelingen van de Ver. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht 6 (1925).
Bij de afbraak van De Weijenberg werden er bij toeval enkele
interessante vondsten gedaan. Reden voor een wat uitgebreider
archeologisch onderzoek. J.Dijkstra en M.Spanjer, Archeologisch
onderzoek op de Weijenberg te Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij, 51/4
(2000), 115-138. De voorganger van het witte café-restaurant bleek
een boerderij geweest. Omwonenden kenden ook de olieslagerij nog.
Eeuwenlang moeten er een of meer omgrachte huizen gestaan hebben. Die gracht was minstens 8-10 m breed en had de vorm van een
8. Zo waren er twee eilandjes die met elkaar verbonden waren. Het
eigenlijke woongedeelte wordt de burcht genoemd en op het andere
eiland lag de voorburcht. Maar burcht of kasteel is een te grote naam.
Er was niet veel plaats. Er kan op het kleine terrein hoogstens een
woontoren gestaan hebben. Ruimte voor stallen ontbrak, al heeft er
op het voorterrein wel ooit een houten schuur gestaan. Die was op
palen gebouwd vanwege de drassige ondergrond. De Weijenberg lag
immers aan de noordkant van de Leij en zijn grachten werden gevoed
en ververst vanuit die stroom. De naam Weijenberg gaat eerder
terug op wij (uit wide = wissen, tenen) en dan mortel en drassige
grond aangeeft, dan dat het teruggaat op wijer of wouwer (visvijver).
Het terrein De Wouwer ligt ten zuiden van de Leij en vormt met de
huizinge De Weijenberg één leengoed. Het huis lag op een ‘berg’. Op
de niet-verstoorde ondergrond is zand aangetroffen dat van elders
kwam. Zoiets wijst op een ophoging, een berg, die later weer is geëgaliseerd om de eilanden te versterken of de eerste gracht te dempen.
De Weijenberg raakte na 1600 in verval.
Ferd. Smulders, Wijenberg in Oisterwijk, in De Kleine Meijerij 12/19
(1958), 19; Otw R 1238 fol. 28v.; W. de Bakker, De middeleeuwse
omgrachte buizinge De Weijenberg aan de Voorste Stroom te
Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij, 50/1 (1999) 14-15. De namen wijzen erop dat de Weijenberg ook een afsplitsing zou kunnen zijn van
het Wouwenbroek en dat dit leen oorspronkelijk hoorde bij de meer
westwaarts gelegen huizinge De Wouwer. Christ Buiks Veldnamen
van Alphen n.b., Alphen en Riel 2010, o.a. deel 2 , 350.
De middeleeuwer droeg onder zijn leren schoeisel een houten overschoen met een vrij dikke houten zool, de zogenaamde trip. Daardoor leek hij groter, maar het ging erom dat zijn leren zolen minder
sleten en dat zijn schoenen schoon bleven in de modder van de
zandwegen en de marktplaats.
‘Persoon’ is de toen gebruikelijke naam voor ‘pastoor’. De wei achter
de pastorie liep door tot aan de rivier. De Rotenbrug (verbasterd tot
Rode Brug) heeft mijns inziens te maken met het roten van vlas.
Vergelijk ‘Rootven’ in Moergestel.
De Vloet was een naam voor een terrein langs de Leij dat men
bewust gedurende een periode per jaar liet overstromen in de hoop
dat zich vruchtbare rivierklei zou afzetten. De Vloet heeft in de
middeleeuwen waarschijnlijk niet gelegen waar men tegenwoordig
nog van Vloeiweg etc. spreekt. Verder heette in die tijd ook een ge-

deelte van de Oisterwijkse gemeint tegen Spoordonk aan De Vloet.
21 Kloot = bal. Het gaat om een soort jeu de boules waarin de ballen op
elkaar klotsen. Het verbod staat in de Keur (deel ii, 113). De aanwijzing voor het drogen van lakenstoffen aan de Vloet is nr.116, de
verplichting bomen te planten is 115
22 Het aantal inwoners van de Vrijheid Oisterwijk omstreeks 1450
schat ik op 2000, gebaseerd op 682 haardsteden in 1464, inclusief
de dorpen onder de dingbank. Zonder de dorpen zal het om ca. 330
woningen gaan met gemiddeld 6 bewoners inclusief bedienden.
23 In de 18 de eeuw is er in het Huis Durendaal inderdaad een ververij
gevestigd geweest. Die ging echter snel failliet omdat de tijd van de
textielindustrie lang voorbij was.

Dat was voornaam gezelschap

1 Zelfs de keuzevrijheid voor een huwelijkspartner was vroeger
beperkt. Behalve dat iemand nauwelijks buiten zijn of haar stand kon
trouwen, was de verbintenis minder dan nu op een emotionele band
gebaseerd en eerder gericht dan op wederzijds voordeel en nazaten.
De huidige individualisering is niet alleen negatief te beoordelen.
2 Otw r 147,33
3 Het doel van een fundatie was het eens of meermalen per week
laten opdragen van missen, voor zichzelf en/of voor overleden
familie. Men laat niet alleen bezit na aan de nabestaanden, maar
ook aan familieleden die vooraf gingen. Voor die periodieke missen
stelde een stichter een flink kapitaal beschikbaar waaromheen
dan een stichting gebouwd werd. De opbrengst van dat kapitaal
diende tot het (gedeeltelijk) levensonderhoud van de priester die de
afgesproken missen moest opdragen en soms ook tot het inrichten
van een altaar in de kerk. Het kapitaal van een stichting bestond
uit onroerend goed, maar meestal uit renten of jaarpachten die uit
bepaalde goederen betaald moesten worden. Je zou het een eeuwig
te betalen hypotheek kunnen noemen.
4 Het ging bijna zeker alleen om residerende altaristen die de vereniging vormden. Nergens is gebleken dat niet in Oisterwijk woonachtige altaristen een stem ‘in het kapittel’ hadden.
5 De acht eersten (oudsten) schijnen een bijzondere plaats te hebben
gehad (r 228,26 en r 234 op het einde). De 16 of 17 priesters die vrijheidsecretaris Lambert van den Hoevel in 1609 als getal van eertijds
noemde bij 20 altaren, is gebaseerd op herinnering. De overgeleverde
stukken wijzen op vijf altaristen in 1501 (Otw r 205, 42v), op zeven
in 1524, op acht in 1527 en 1549 en op negen in 1555. In 1561 worden
er elf vermeld ( r 265, 29). Dat was het hoogtepunt, want als door de
troebelen pastoor Eijnthouts (1573-1592) naar zijn moederstad vlucht,
blijven er hoogstens twee of drie over (Otw r 284, 15v).
6 Dat entreegeld bedroeg een inbreng van 28 Carolusgulden (ongeveer, afhankelijk van de koers) ineens (het is dan gelost) of in de
vorm van een waarborg die voldoende was om jaarlijks een erfcijns
van 4 pond op te leveren (Otw r 241, 7v, r 246, 48 v en r 262, 34).
7 Otw r 241, 7v; r 246, 48v. De rentmeester had voor het altaar van
het gilde van Sint Sebastiaan met 21 (vaste) donateurs te maken.
8 De meeste acceptaties vonden plaats in juni. Daarom mag verondersteld worden dat de zielenmis voor alle overleden broeders (altaristen) daags voor Sint Jan gelezen werd. Sint Jan (24 juni, jaarwende)
is een hoogfeest en dat laat geen jaargetijde toe. (G. Berkelmans
en W. de Bakker, De Vrijheid Oisterwijk, Over ingezetenen en erfgoed
aldaar [manuscript]). Het gegeven dat het om één mis voor alle
overleden leden ging, laat de veronderstelling toe dat er een dodenlijst was en dat de namen werden voorgelezen.
9 Een beneficie is een vast inkomen op basis van een fundatie (fonds).
Tegenover die ‘gunst’ staat dat de ontvanger in zijn geestelijk ambt
bepaalde taken moest vervullen, meestal missen opdragen of gebeden verzorgen.
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10 Aan een altaar konden meer fundaties verbonden zijn, soms van
verschillende heiligen. De ene keer was dat vanaf het begin (altaar
van Jacobus en Hubertus), een andere keer was het samenvoeging
omdat er niet voldoende kapitaal was (altaar van de H.Drievuldigheid
en o.l.Vrouw ter Nood Gods). Bijstorten kon ook. Zo heb je er een
van de eerste fundatie van het Catharina-altaar en later op hetzelfde
altaar een bijkomende fundatie. Ook het H.Kruis had twee fundaties.
Bij het verstrijken van de tijd kon het ook voorkomen dat een heilige
(en waarschijnlijk de fundatie) weer verdween (Sint Jozef). De broederschap van Sint Jozef voor timmerlieden, metselaars en lieden in
de bouw is jong en stamt uit de 19de eeuw.
11 De koster werd betaald, maar het is onduidelijk of de kosterij (matricularia) een beneficium (fundatie) was.
12 Hij was namens de pastoor verantwoordelijk voor de kapel. Ook
een kapel als die in Berkel kon meer dan één altaar hebben. Mogelijk was een kapelaan in de parochie ook behulpzaam als plaatsvervangend zielzorger.
13 Als hij assistenten had voor de zielzorg, werden die geestelijken ook
kapelaan genoemd. Dat kan voor arme altaristen een nevenfunctie
geweest zijn. Mogelijk was dit type kapelaan gehuisvest in de huizen op het terrein van de kerk, te weten Sint Anna en het H. Kruis.
14 G. Berkelmans, Inleiding, in: W. de Bakker en G. Berkelmans, Den
arme gegeven, De oudste registers van de Tafel van de H.Geest van
Oisterwijk, Oisterwijk 202, 20. De vice-cureit (de vaste vervanger
van de pastoor) of zijn zielzorgkapelaan maakte geen deel uit van
het college van Altaristen.
15 Er mochten in Oisterwijk geen ambachtsgilden opgericht worden
(met uitzondering van het Wollen Ambacht) vanwege de monopolies van de Bossche ambachtsgilden. Niemand kon echter verbieden
dat vakbroeders zich verenigden rond een altaar van de patroon
van hun vakgebied. Religieuze congregaties waren immuun voor
wereldlijke overheidsbemoeienis.
16 De kapel van Berkel dateert van vóór 1214, toen ze in een akte werd
vermeld, en die van Udenhout van 1474.
17 Otw. ga ged.42 -127 (1349), voor 1399: G.C.A.Juten, Consilium de
Beke (1920), 217 en volgende. De inkomsten van het St.Agathaaltaar waren zowel in 1520 als in 1592 20 mud rogge waartegenover
stond dat er elke week twee missen gelezen moesten worden (G. Juten, Concilium de Beke, 221; 1 e). in 1611 kwamen de roggepachten uit
Enschot, onder meer van Jan Francken en van de Karthuizershoeve.
18 Otw r. 235, 19v. [k.24 b].
19 Otw r. 257, 67
20 M.M.A. van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, De evolutie
van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen 1200-1832, z.pl.
2002, 225. Dat geldt in ieder geval voor ’s-Hertogenbosch en mogelijk
voor Waalre en Oerle. P. Nissen, ‘Schuttersgilden en hun historische
identiteit’ (in L. v. Liebergen (red.), Schuttersgilden en hun beschermheiligen, Uden 2000) zet vraagtekens bij Den Dungen en Wintelre.
21 Zie noot 12
22 Deze dienstplicht kwam voort uit de pre-feodale, domaniale verplichting om de landeigenaar bij te staan, inzonderheid als grond en
gemeenschap aangevallen werden. E. van Autenboer, De kaarten van
de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant, ii, Tilburg 1994, 415-420
23 Een schutterij is wat anders dan een schuttersgilde. De term ‘schutterij’ is van later datum. Een schutterij heeft (had) geen officiële, de
gemeenschap dienende taak en kende geen Kaart (daarmee samenhangende plichten, rechten en hiërarchie).
24 E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant, ii, Tilburg 1994, 425. Onder meer het
St.Sebastiaangilde in Tilburg is daarmee actief geweest.
25 E. van Autenboer, a.w. deel i en ii, Tilburg 1994, schetst deze ontwikkeling. De opvatting van Frenken (De oude schutsgilden van
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Helmond, Helmond 1922), G.Rooijakkers (Rituele Repertoires,
Volkscultuur [..] Nijmegen 1994, 17 en 495) en J. Lijten (Het ontstaan
der schuttersgilden op het platteland van Noord-Brabant iii, in:
Campinia 89 jg.23; 1993, 52-58) dat de schuttersgilden van voor 1500
voortkomen uit religieuze broederschappen is met de publicatie van
Van Autenboer achterhaald. Voor de later opgerichte gilden gaat dat
wel op. De bronnen geven aan dat de dubbele gerichtheid (geestelijk
en wereldlijk) er vanaf het begin was. De oudste schuttersgilden
begonnen niet als broederschappen maar eindigden juist zo (als die
van Onze Lieve Vrouw). De militaire taken werden overgenomen
door huurlingen, de politionele zorg door professionals en wat bleef
was de statie, de sport en het zielenheil.
Sint Joris uit Oisterwijk nam toen deel aan een landjuweel van
kruisboogschutters in Turnhout (zie Taxandria 45 (1938), 268). Jette
Janssen, De Deugd van broederschap, Sociaal kapitaal van gildebroeders
in de Noord-Brabantse schuttersgilden. 1600-2000, Tilburg 2009, 321
geeft ten onrechte als oudste vermelding 1809.
Otw r. 259, 52v, en Juten, Consilium de Beke, 224 en L. Schutjes,
Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch, v, 1038.
Otw r. 208, 28, vidimus van schepenen uit 1504.
De oudst bekende Kaarten zijn goedgekeurd door het St.Jorisgilde
van Leuven. Ook kon men tegen een straf uit de kaart in de meeste
plaatsen van de Meierij in beroep gaan bij de Oude Schut (St.Joris)
van ’s-Hertogenbosch. Mogelijk ligt hier een verband met het verkregen Leuvens of Bosch’ recht en het daar ‘te hoofde gaan’. Immers
het mogen oprichten van een schuttersgilde is ook een verkregen
privilege.
Oisterwijk kende het St.Barbaragilde met een eerste vermelding in
1505.
18de eeuws afschrift rond 1970 door Wim de Bakker overgeschreven
(vóór de brand van Klein Speijck).
Wie driemaal achtereen (na 12 jaar wanneer er door elk gilde om de
vier jaar koning geschoten werd) koning schoot, werd keizer. In 1751
kocht Marten van Boxtel drie zilveren papegaaien met een ketting,
die hij als keizersteken droeg, maar die hij aan het gilde had moeten
schenken. Otw r.421, 42 (1751). Het oudste bewaarde koningschild
is van 1786. W.H.Th.Knippenberg, Het gildezilver van het Sint Barbaragilde te Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij 23/1 (19720, 24-27
De dekens waren de beheerders van de kas en de papieren. Ze
werden door de gildebroeders gekozen. De hoofdman had het feitelijk
voor het zeggen. Hij werd veelal aangewezen door de heer of door de
schepenen die zo invloed wilden blijven houden op een bewapende
organisatie.
De verplichte schenkingen van gildezilver (schilden) door de
koningen en het gewonnen zilver bij interlokale verschietingen.
Het laatste stukje land van het gilde, aan de tegenwoordige graaf
Bernadottelaan, is eerst na veel strubbelingen op het eind van de
20 ste eeuw in handen van de gemeente Oisterwijk gesteld.
De brosie (vgl. ‘broche’) is een patroonschild dat op de borst
gedragen werd. Dit kunstwerk van St.Catharina van Oisterwijk was
van verguld zilver en droeg uiteraard de afbeelding van de heilige,
de schutspatrones.
De regenten (en de gilden) hoorden ook in de processie op Sacramentsdag te lopen, op straffe van een boete van 1 pond.
De broederschap werd pas in 1919 opgeheven.
G. Berkelmans en W. de Bakker, De Vrijheid Oisterwijk, Over ingezetenen en erfgoed aldaar (manuscript), dat nu gepubliceerd gaat worden via internet: devrijheidoisterwijk.nl.
De geschiedenis van het beeld van Maria Vreugderijke op de Lind is
een andere.
Mariadagen zijn alle zaterdag en de zes feestdagen rond Maria.
Vóór de tijd van de republiek werden deze dagen steeds gevierd met

een gezongen mis en lof. Het klooster Catharinenberg was toegewijd aan Maria.
12
13

Werken van barmhartigheid

1 En niet zoals kapelaan A. Huijbers, Oud Oisterwijk, Oisterwijk 1923,
127, dacht in Kerkhoven. Het heemcentrum van De Kleine Meijerij,
een stuk van de parallelweg en de spoorbaan liggen nog op het voormalige terrein. Het Lindepad van de Lind naar de Spoorlaan is een
overblijfsel van de oude weg naar het Gasthuis.
2 Ten overstaan van schepenen van Den Bosch, ’s-H r 1182, 67v. Hij
geeft huis en erf (strekkend van de straat tot een oude gracht) naast
zijn eigen woning. Daarbij nog roggeland voor de inkomsten. Een
kremer of kramer is een reizend koopman (marskramer).
3 Dat zou blijken uit het feit dat er slechts één bed voor een arme
meegaat naar het bestaande gasthuis. Voor de schenking van de
weduwe Elisabeth van Dusel, zie gat Otw r 160, 4. Voor de erfpacht
zie gat Otw, r. 159, 21
4 G. Berkelmans, Het Pesthuis te Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij 10/11
(1957) 22-23 vermoedt dat de hoeve tussen 1725 en 1769 is overgegaan van een zelfstandige stichting naar de (protestantse) Arme
Tafel van Oisterwijk. Een nieuwe kleine pachtboerderij (die echter
Pesthuishoefke bleef heten) was in 1958 oud en is toen afgebroken. De
laatste eigenaar was het r.k. Parochiaal Armbestuur. Wim de Bakker
veronderstelt dat de naam ‘de Baardijk’ wel eens te danken kan zijn
aan het dragen van de (lijk)baar naar het pesthuis vanuit het dorp.
5 Een uitzondering werd gemaakt voor goederen in buitenlandse
handen, en na de vrede hoorde ook Zuid-Nederland bij het buitenland. Zo mocht de abdij van Sint Geertrui de tienden in de parochie
van Oisterwijk blijven innen, op voorwaarde dat de zielzorg in uitgebreide zin (predikant, koster en hervormde onderwijskrachten,
maar ook kerkgebouw, schoolgebouw etc.) door de abdij onderhouden zouden worden. Daarentegen raakte bijvoorbeeld de abdij van
Berne al zijn bezit kwijt.
6 gat Otw r. 355, 16v
7 rat, 727, Inventaris van het archief van de Tafel van de Heilige Geest
van Oisterwijk, 1302-1810. W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme
gegeven, De oudste registers van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Oisterwijk 2002.
8 De stille armen (de heimelijke huisarmen) werden gerespecteerd.
Hun namen werden niet in de rekening en verantwoording opgenomen. W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven, De oudste
registers van de Tafel van de H. Geest van Oisterwijk, Oisterwijk 2002, 15
9 Letterlijk: zij die voor-zien; voorzieningen treffen. Als parochiële
instelling had de pastoor van Oisterwijk een doorslaggevende stem
bij belangrijke transacties.
10 J.Ketelaars, Helpen met hoofd en hart, Fragmenten uit het recente
verleden van de Parochiële Charitas Instelling in Oisterwijk; Oisterwijkse Historische Brochurereeks, deel 4, 2011, 10, zonder verdere
bronvermelding. De Parochiële Charitas Instelling Oisterwijk is de
erfopvolger van de Heilige Geesttafel van Oisterwijk. W. de Bakker
en mr G. Berkelmans, Den Arme gegeven. De oudste registers van de
Tafel van de H.Geest van Oisterwijk, Parochiële Charitas Instelling,
Oisterwijk 2002.
11 We weten niet precies wie de H. Geestmeesters benoemde maar
de pastoor zal ook in deze nog meer invloed gehad hebben dan
schout en schepenen. In elk geval was bij belangrijke transacties altijd de instemming nodig van de regenten, maar vooral de
pastoor. Toen na de Tachtigjarige Oorlog en door het wegkwijnen
van het wolwerk de nood onder de Oisterwijkse poorters hoog was
opgelopen, werden er naast de H. Geestmeesters een rentmeester
benoemd en nog enkele aalmoezeniers, in ieder geval voor Berkel en
voor Udenhout (W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven,
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Oisterwijk 2002, 15). Na de politieke en religieuze reformatie kwam
het toezicht bij de schepenen te liggen.
W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven, Oisterwijk 2002, 14
Leo Adriaenssen, Het heilseconomisch nut van de arme, Van de
middeleeuwen tot de contrareformatie, in: Brabants Heem 61/2
(2009), 55-63
Toen de reformatorische christenen het in Noord-Brabant voor het
zeggen kregen, bleef de naam en de functie van Heilige Geestmeester bestaan. Katholieken werden wel uitgesloten van overheidsfuncties, maar omdat er onvoldoende gereformeerden waren voor alle
overheidsfuncties, moest men wel katholieken in de dorpsbesturen
benoemen. Gaandeweg werd de term ‘Heilige Geestmeester’ verdrongen door die van ‘armmeester’.
Onderzoek van W. de Bakker in Koos Vermuë, De Lazarushuyskens
in Oisterwijk: melaatsheid in het Kwartier van Oisterwijk, in: De
Kleine Meijerij 53/4 (2002) 114-129
Koos Vermuë, De Lazarushuyskens in Oisterwijk (a.w.), in: De
Kleine Meijerij 53/4 (2002) 114-129
rat, 731, Inventaris van het archief van het Oude Mannenhuis voor
armen te Oisterwijk, 1481-1958. W. de Bakker en mr G. Berkelmans,
Den Arme gegeven. De oudste registers van de Tafel van de H.Geest van
Oisterwijk, Parochiële Charitas Instelling, Oisterwijk 2002.
G. Berkelmans, De stichter van Dmanhuys te Oisterwijk en zijn
verwanten, in: De Kleine Meijerij 14/11 (1961) 2-6 en 15/4 (1962)
59-63; W.A. Fasel, Bij een 400-jarig jubileum, De Kleine Meijerij 17/9
(1964) 98-100
J.Ketelaars, Helpen met hoofd en hart, Fragmenten uit het recente
verleden van de Parochiële Charitas Instelling in Oisterwijk; Oisterwijkse Historische Brochurereeks, deel 4, 2011, 12, zonder verdere
bronvermelding.
G. Berkelmans, Het Vrouwenhuis te Oisterwijk, in: De Kleine Meijerij
13/2 (1959), 10-12
gat Otw r. 261, 27
C. Robben, Opmerkingen over de beurzen van mr. Aert Swaens, in:
De Kleine Meijerij, 17/2 (1964) 66-73. Heer en meester Aert Swaen(s)
studeerde theologie en was deken van het College van Altaristen
van Geertruidenberg, en had ook een kapitteltoelage. Swaens was
geboortig van Goirle en bestemde acht beurzen om jongens of meisjes naar een (lagere) dorpsschool te laten gaan, vier studiebeurzen
van elke 50 gulden per jaar voor een middelbare opleiding aan het
fraterhuis in Den Bosch voor jongens die daarna theologie wilden
studeren. Daarbij zouden familieleden (ze hebben meestal de naam
Starts of Sterts) voorrang hebben en verder kinderen uit Goirle,
Tilburg, Enschot en Oisterwijk. Hij liet voor het kerkje in Enschot
een koormantel, een corporale met bijbehorende doos, een versierd
Jezusbeeld en een missaal (misboek) na. Zijn gift aan het Vrouwenhuis van Oisterwijk bedroeg een onbekend bedrag en een rente
waaruit elke week 5 stuivers aan ieder van de arme vrouwen betaald
moest worden. Er is dan sprake van zeven arme besjes.
Otw Gemeente-archief 29.
Otw Gemeente-archief 129.
Niet altijd was het de builen- of longpest. Al snel noemde men elke
epidemie de pest (pestis = besmettelijke ziekte), bijvoorbeeld vlektyfus
die door luizen overgebracht wordt, of miltvuur of dysenterie. De
oorzaak van een werkelijke pestuitbraak is een bacterie. Die sluit de
slokdarm van een rattenvlo af. Door honger gekweld, bijt de vlo zich in
elk dier of menselijk wezen vast, maar de mens heeft geen weerstand.
Dieren met een dikke huid of vacht kunnen dragers van de vlo zijn,
maar worden zelden slachtoffer. L. Noordegraaf en G.Valk, De gave
Gods. De pest in Holland vanaf de late Middeleeuwen 1382-1535, Bergen
1988. Koos Vermuë, De Plaghe Gods, in: De Kleine Meijerij 55/1 (2004)
14 en 24, veronderstelt op basis van een Engelse studie dat niet een

noten

bacterie maar een virus de oorzaak van de pest zou kunnen zijn.
26 Hans Lensink, Opkomst en ondergang van de Zwarte Dood, in:
Poldervondsten, een cultuur-historisch magazine 2009 nr. 11, 12-17. De
belangrijkste hier weergegeven medische inzichten stammen uit dit
artikel.
27 Ter vergelijking: Dat is voor 1348-1352 tien keer zoveel als er
Europeanen stierven in de Tweede Wereldoorlog (ca. 4,5%). Voor
de Nederlanden dat aan de rand van Europa lag, zullen al die cijfers
wat lager liggen. In sommige steden was het aantal doden veel en
veel hoger (in Venetië 60%) en in afgelegen gebieden en aan de
uiteinden van het continent minder. Zodra de eerste geruchten van
de pest een stad of vrijheid bereikten, legde de overheid immers alle
vervoer stil en werden reizigers en scheepslui zekerheidshalve voor
40 dagen (quarantaine = 40 dagen) geïsoleerd.
28 Koos Vermuë, De Plaghe Gods oft de Pest in Oisterwijk, vierhonderd
jaar geleden, in: De Kleine Meijerij 55/1 (2004) 12-27 vermeldt (p.16)
dat in 1400, 1420, 1439, 1472 en 1500 het aantal testamenten opvallend hoger was.
29 De ziekte kwam al in de oudheid voor. Het begon onder Justinianus
in 467 en ook toen kwam een epidemie elke 15 jaar terug tot de pest
in 746 verdween, mogelijk doordat zich immuniteit ontwikkeld had.
De Mongolen (Tartaren) brachten de besmetting vóór 1349 weer
mee uit Azië. Zodra de Mongoolse belegeraars van de vestingstad
Kaffa op de Krim in de gaten hadden dat de ziekte erg besmettelijk was, schoten ze met katapulten lijken de stad in. In paniek
vluchtten de veelal Italiaanse kooplieden de stad uit en brachten de
rampspoed verder Europa in.
30 Longpest werd overgedragen door hevig hoesten maar zelfs al bij
spreken wanneer de bacteriën zich in minieme spuugdeeltjes
verspreiden. Longpest vertoont zich bloederig en bij deze vorm is
de sterftekans veel hoger: 95% . Die patiënten koelen altijd sterk
af, gaan dollen (vertonen verschijnselen van krankzinnigheid) en
raken in coma. Deze vorm wordt rechtstreeks overgedragen van
mens op mens zonder tussenkomst van een vlo. Bij de bloedpest
barsten haarvaatjes en kleine aders bij duizenden en vertonen zich
als uitslag. Deze vorm is altijd dodelijk en de dood treedt al in binnen een dag na besmetting. Daarom is deze vorm erg zeldzaam. De
drager, en daardoor de bacterie sterft te snel om de ziektekiemen
met succes te verspreiden.
31 De verordening (nr. 139) van 1572 in het Keurboek van Oisterwijk
over wie en hoe pestlijders begraven moesten worden, geeft deze
taak tegen betaling aan alle vier de Oisterwijkse schuttersgilden.
N.W. Posthumus, “Cuerboek der vryheyt van Oisterwyck, gemaeckt
in de jare 1509”, in: Verslagen en Mededelingen van de ver. tot uitgaaf
van bronnen van het oud-vaderlands recht (6) 1915. Elders blijkt
met name het Sint Sebastiaansgilde die taak op zich te nemen. In
Oisterwijk blijkt dat niet Sint-Antonis-Sebastiaan (genoemd naar
pestheiligen) te doen, maar de o.l.Vrouwebroederschap.
32 De kroniek van Lambert van den Hoevel in M.Pinkhof, “Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609”,
in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap deel xl
(1916) 157-158
33 De pest is niet uit te roeien, moet uitsterven, omdat de bacterie
overleeft in de besmette gastheer en in de vlo.
34 Dit is voor zover we weten, niet in Brabant voorgekomen. Als
voorbeeld de pogroms in Duitsland van het rampjaar 1397. Bisschoppen en vorsten beschermden de joden niet, omdat ze zelf
profiteerden van joods bezit.
35 Koos Vermuë, De Plaghe Gods oft de Pest in Oisterwijk, vierhonderd
jaar geleden, in: De Kleine Meijerij 55/1 (2004) 12-27. Op p.18 schat
hij het aantal inwoners in Oisterwijk op 1500 gebaseerd op tellingen
uit 1526 en 1736. Beide peilingen zijn te ver af van 1603, ook al

oisterwijk - een geschiedenis van meer dan 800 ja ar

door de ingrijpende gevolgen van de oorlog en de neergang van het
wolwerk van Oisterwijk. Bij haardtellingen gaat men voor het platteland uit van een gemiddelde van 5 personen per haardplaats en
voor stedelijke agglomeraties van 6 personen inclusief inwonende
bedienden.
36 Omdat toen twee elkaar bestrijdende legers heen en weer trokken
door de Meierij en bij de voorbereidingen van het beleg van ’s-Hertogenbosch, telkens weer Oisterwijk als legerkamp of uitvalsbasis
kozen. Uitwijken was daardoor een probleem.

Geldersen en moordbranders

1 Zo blijft Hilvarenbeek weg van de wapenschouw die in Oisterwijk
wordt gehouden. Daar moet achteraf een flinke boete voor betaald
worden, waarmee weer meer mensen voor soldij onder de wapenen
kunnen worden geroepen. Leo Adriaenssen , Staatsvormend geweld,
Overleven aan de frontlinies in de Meierij van Den Bosch, 1572-1629,
Tilburg, 2007, 43
2 Leo Adriaenssen , Staatsvormend geweld (..), 2007, 42-43
3 Jan van Boendale, De Brabantse Yeesten, editie J.F.Willems en
J.H.Bormans, deel ii (Brussel 1843), als cd-Rom uitgave sdu/De
Standaard, Den Haag-Antwerpen 1998, p.328, vers 9557-9560 (ook
op internet raadpleegbaar bij www.dbnl.org, de digitale bibliotheek
Nederlandse letteren)
4 Deze nieuwe oorlogscyclus wordt wel de Gelderse oorlogen genoemd. Men spreekt van elf oorlogen tussen de Meierij en Gelderland. Het aantal kan variëren naar de mate waarin een schermutseling of een raid niet wordt meegeteld en een grotere inval wel. Tot de
zwaardere gevallen zijn te rekenen: 1477-78 en 1480 en 1494 wanneer
telkens Oss verbrand wordt, verder 1505, 1512, 1528 en 1542-43.
5 De landen van herwaarts over zijn de (Bourgondische) Nederlanden.
De landen van derwaarts over zijn Frans Bourgondië en de Comté.
Denk bij ‘herwaarts ‘en ‘derwaarts’ aan de woorden ‘hier’ en ‘daar’.
De Nederlandse gewesten waren graafschappen als Vlaanderen en
Holland, hertogdommen, prinsdommen en zelfstandige baronieën
(zoals Zutphen). Als ze later iets minder zelfstandig zijn, worden ze (de
zeventien) provincies genoemd. In de Republiek blijven er zeven over.
Aan de in de tekst genoemde 16 gewesten wordt na veel strijd Gelre
(Gelderland) als 17de toegevoegd.
6 Onder het Leuvense Huis waren de hertogen steeds meer onder
toezicht van hun geldschieters, de steden, gekomen. Die embryonale
vorm van democratie had vele oorzaken: het permanente geldgebrek van de hertogen met de naam Jan en daarna van hertogin
Johanna als gevolg van praal en internationale zelfpresentatie,
van toernooien, maar vooral van oorlogsvoering. Brabant werd in
de 14 de en het begin van de 15de eeuw permanent bedreigd en de
hertogen waren ook zelf uit op macht, dat is gebiedsuitbreiding. En
wie betaalt, bepaalt. Een andere oorzaak dat de burgeraristocratie
van de steden mee bestuurden, lag in het feit dat de Jannen hun
vader verloren voordat ze volwassen geworden waren en de steden
in ruil voor stevige inspraak de rechtmatige troonopvolgers in
het zadel hielden. De latere Opstand (vroeger 80-jarige oorlog genoemd) had met dezelfde botsing tussen inspraak en streven naar
vorstelijk absolutisme te maken. De aanvankelijke houding van
Willem van Oranje is bijna altijd ‘middeleeuws’ genoemd, omdat hij
de oude, middeleeuwse privileges wilde handhaven in weerwil van
de ‘moderner’ tijdgeest die ertoe leidde dat absolutisme en centraal
staatsgezag zich overal in de West-Europese landen vestigden. Toch
leidde Oranjes ‘ouderwetse’ standpunt er (waarschijnlijk onbedoeld)
toe dat de gewesten die hem bleven volgen, uiteindelijk tot een nog
moderner vorm kwamen: die van republiek.
7 Maximiliaan was kapitein in Engelse dienst. De kroonprins was
straatarm, maar hij had wel perspectief: hij werd Rooms koning
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(kandidaat-keizer) en later keizer. Erfdochter Maria van Bourgondië had niet voor niets de bijnaam Maria de Rijke. Zij werd echter
bedreigd door de Franse koning. Als hij haar kon dwingen met de
dauphin te trouwen, zou Frankrijk Bourgondië en de Nederlanden
kunnen inlijven. Het huwelijk van Maximiliaan en Maria, een
half jaar na de dood van haar vader, was dus een droomkans voor
beiden. Gezien de oorlogsschulden die vader Karel de Stoute had nagelaten, kreeg het echtpaar het wel eerst aan de stok met de steden.
Leo Adriaenssen, Staatsvormend geweld Overleven aan de frontlinies in de Meierij van Den Bosch 1572-1629, st. Zuid. Historisch
Contact, Tilburg 2007, 37
Ibidem; en ook A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders
en G.A.M. van Schijndel, Kroniek van Peter van Os, Geschiedenis van
’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523, Den Haag 1997, 265
Leo Adriaenssen , Staatsvormend geweld (..), 2007, 50
Leo Adriaenssen, Staatsvormend geweld (..), 2007, 66, stelt dat
Oisterwijk een rabauwengasthuis oprichtte om rovende vagebonden
onder te brengen. Wat sinds deze tijd als rabauwengasthuis bestempeld werd, bestond echter al als gasthuis (doorgangshuis voor ‘Arme
Passanten’) in 1400. Het stond aan de noordzijde van de Plaats of
Lind, achter de huizen.
De bronnen spreken van 8000 ruiters. Geschiedschrijvers halen van
getallen in dergelijke verslagen meestal een nulletje af, maar 800
is wat weinig als er bij Venlo al 1800 gedood worden. Zie ook Leo
Adriaenssen , Staatsvormend geweld (..), 2007, 66
arab, Rekenkamer 13026 (1480) f.32v, 38v en 44v. Naar Adriaenssen,
Staatsvormend geweld, (..) 2007, 66 en 83
Leo Adriaenssen , Staatsvormend geweld, (..) 2007, 67-68, die echter
geen jaartal noemt. Blijkens de terechtstelling zal het gaan om 1522.
P.C. van Wijk, Maarten van Rossem, Zaltbommel 1998, 20. Zwarte
Maarten schreef zijn naam zelf ook met e: Rossem.
P.C. van Wijk, Maarten van Rossem, Zaltbommel 1996, 25. Tilburg
betaalde 4300 gld, Esch 200 gld en Helvoirt 300 gld.
In 1546 vanwege de oorlog en de brandschat van de koning van
Frankrijk en de hertog van Kleef (r259 f.96+ nr.268 f.27). In 1563
wordt nog octrooi verleend wegens de oude lasten van de oorlog van
Tiel en de tochten van Maarten van Rossum en de tegenwoordige
inlandse oorlogen en de pest`. R 277 f.36 nr 278 f. 37± In 1578 komt er
toestemming om 500 bunder (ha) te verkopen. Daar kunnen ze nog
jarenlang gebruik van maken. r.281 ii, f.27+ Ook uit de gemeint van
Heukelom (200 bunder) en die van Haaren (60 bunder) zijn om deze
reden stukken land verkocht voor particulier gebruik.
Van Van Rossum is de uitspraak dat branden en blaken de mooiste
sieraden van de oorlog zijn. De feitelijke gegevens over de laatste
Gelderse oorlog komen ook uit Leo Adriaenssen, Staatsvormend
geweld (..), 2007, 58-59
Leo Adriaenssen, Staatsvormend geweld, (..) 2007, 70. Ter vergelijking
met de 80-jarige oorlog: tegen 1600 was er nog maar goed 30% van
de bevolking van de Meierij over. Leo Adriaenssen, Staatsvormend
geweld, (..), 88.

2 Het Keurboek van 1509 stelde hoge boetes op het ingooien van de
glazen. Ouders waren volledig verantwoordelijk voor hun kinderen.
De tijd van gebrandschilderde glazen breekt eerst aan het einde van
de 16de eeuw aan.
3 “een schoon orlogie met een voorslag van zeven klokjens” meldt
Lambert van den Hoevel (1609) in: M.Pinkhof, Plaatsbeschrijving
van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609, Bijdragen en
Mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel xi, 122
4 Zie ara Brussel, Het vonnisboek van de Raad van Brabant inventaris 629 1107, 39v (over 1556) vermeldt toestemming aan pater en
moeder en kloosterzusters om grond te verkopen teneinde de bouw
mogelijk te maken. Zie ook: Henk Beijers, a.w. in: De Kleine Meijerij
2003, 13. “pater” wijst niet op een ordegeestelijke, maar was de
benaming voor de ‘vader’ (biechtvader) van het klooster. Het benoemingsrecht lag bij de abt van Sint Geertrui in Leuven.
5 Keurboek van 1509, ii,. De vrees voor een stadsbrand was nog
steeds levend.
6 Ongesigneerde krantenberichten zonder bronvermelding. Brabants
Nieuwsblad ed. Tilburg, 29 maart 1993 en Nieuwsklok 28 oktober
2010, 2
7 Lenaart zoon van wijlen Laureys Lennart Hessels Groys kocht in
februari 1604 een afgebrande ‘hofstat’ met bomen op het erf
tegenover de kapel aan de Lind (Otw R 1604 febr 3). De grond loopt
door tot aan de oude stroom. Hij gaat dus nieuwbouw plegen aan de
zuidzijde. De term ‘oude’ stroom wijst erop dat ook in deze tijd de
stroom al (verder zuidwaarts) verlegd is. Vader en zoon Groys waren
drapenier (n 5247 iii 12v) terwijl de zoon ook handel dreef met zakken zout en potten kaas (n 5247 iii 12v). De legende noemt de naam
van de (reeds overleden) vader als schenker terwijl het historisch
om de zoon moet gaan en zijn Anneke. Zij blijft lang leven en hertrouwt Adriaan Mathijs Herman Blokx.
8 Daarvan moet een akte zijn opgemaakt. L.C.B.M. van Liebergen,
Beelden in de abdij. Middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het
Hertogdom Brabant [Uden 1999] 102-103. Die akte hebben de auteurs
niet kunnen vinden. Er zijn geen notarisprotocollen uit 1604. Het
protocol van Lambert van den Hoevel begint in 1611. Aan de tekst
van Leon van Liebergen zijn de meeste gegevens in deze alinea ontleend. Het jaartal 1583 bij Van Liebergen is onjuist en moet 1587 zijn.
9 Joseph Geldolf van Rijckel, Historia Sanctae Gertudis; Augustinus
Wichmans, abt van Tongerlo, Brabantia Mariana tripartita, 1632
10 De (losse) kroon van Maria was ook in hout gerestaureerd. De nieuwe,
veel hogere kroon is in 1960 door bisschop Bekkers plechtig aangebracht.
11 De kapel was het hoofdgebouw. De ruimte tegen de kapel aan was
eerder in gebruik als Latijnse School. In het Keurboek (1509) wordt
de ruimte al aangeduid als raadhuis. De Latijnse School zal dan
plaats hebben gemaakt en zijn ondergebracht in het woonhuis van
een van de altaristen. Denk aan het huis “Die Schole’ bij de kerk
naast de Ploeg en tegenover de dorpsschool.
12 In 1501 waren er plannen om aan de Steenweg (de Lind) een eigen
raadhuis te bouwen. In 1529 was er een raadhuis onder één dak met
de Mariakapel bij de gerechtsboom.
13 Deze gedocumenteerde gebeurtenis (o.a. bij Lambert van den
Hoevel, in: M.Pinkhof, Beschrijving van de vrijheid van Oisterwijk
etc. Bijdragen a.w., 132) vond plaats op 14 oktober 1567. Ze staat
uitvoeriger in het Oisterwijkse schepenprotokol van 14-10-1567.
14 Namen als Quirijnstok en SintNicolaasstok zullen bekend zijn.
Het ging dan om een stronk, een afgezaagd en uitgehold boomrestant waarin (weer afgesloten) geofferd kon worden. Vergelijk ‘blok’
in offerblok.
15 Het aantal inwoners van Otw omstreeks 1560 schat ik op 3000,
gebaseerd op de vermelding van 2500 personen werkzaam in de

Dagelijks leven in de bloeitijd

1 De gotische nieuwbouw moet omstreeks 1490 voltooid zijn. In de
remissieboek 646.14.folio 389v staat het verzoek van de schepenen
van Oisterwijk aan Brussel om gemeint te mogen verkopen. Behalve
naar hoge proceskosten over de gemeint, en de oorlogsschulden
opgelopen door Maarten van Rossum, verwijzen ze in 1563 naar de
schulden vanwege hun bijdrage in de bouw van de kerk die 70 jaar
geleden ‘opnieuw opgetimmerd’ was. Henk Beijers Archiefcollectie, in: www.henkbeijersarchiefcollectie.nl. Zie ook: Henk Beijers,
Gelezen in Brusselse archieven, remissieboeken uit Oisterwijk en
omgeving 1556-1648, in: De Kleine Meijerij 54/4 (2003), 137
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textiel in 1570 (Leo Adriaenssen, Oisterwijkse kammen). Dat zou in
een eeuw een verdubbeling betekenen. Maar omdat Lambert van de
Hoevel (Plaatsbeschrijving van Oisterwijk a.w.) in 1609 vermeldt
dat er zonder Haaren en Enschot in de parochie 8000 à 9000 communicanten zijn, zou dat voor de Vrijheid zeker 5000 personen
betekenen en dat na een jarenlange oorlog waarin velen gevlucht en
gedood zijn. Dat maakt 3000 tot een niet onwaarschijnlijk getal.
ara Brussel, toegangsnummer 1107, inventarisnummer 629, 39v (1564).
Volgens middeleeuwse normen was het onchristelijk en daarom
verboden om rente te vragen. Men betaalde in plaats daarvan cijns
(een jaarlijks bedrag waarmee telkens het voortbestaan van de
schuld erkend werd) maar dat kwam natuurlijk op hetzelfde neer.
Alleen Joden en Lombarden (naam voor Italiaanse geldhandelaren
– oorspronkelijk Joden – naar de streek Lombardije) mochten met
octrooi als bank tegen pand leningen verstrekken en daarover rente
rekenen. Vergelijk ons woord ‘lommerd’.
De wevers en de handelaren dreigden in optocht met een smeekschrift naar Den Bosch te gaan. Opvallend is de afwezigheid van
het Wollen Ambacht. Waarschijnlijk hadden de dekens zich aan het
standpunt van schout en schepenen geconformeerd. Cornelis Blokx
komt uit de familie die achter hun erf de Vrijheid moest afsluiten.
Naar die houten stellage is het Bloxhekken vernoemd.
ara Brussel, toegangsnummer 1107, inventarisnummer 629, fol.
229 (1564) vonnisnummer 76
Was de grote toren nog niet voltooid? Of gaat het om het herstel
van de kerk na de enorme stadsbrand die Oisterwijk in 1490 trof en waar
mogelijk ook de kerk de dupe van geworden was? Als het om nieuwbouw
ging, is dat een aanwijzing dat mogelijk de toren van de St.Petruskerk
eigendom van de Vrijheid was en onder het wereldlijk gezag viel.
ara Brussel, toegangsnummer 1107, inventarisnummer 629, fol.
389v (1563).
Leo Adriaenssen, in: De Kleine Meijerij 52/3 (2001), 109
ara Brussel, toegangsnummer 1107, inventarisnummer 629, fol. 91v
(1563).
De kerkwijding zal plaatsgevonden hebben op een van de feestdagen van Sint Petrus, de patroonheilige van Oisterwijk. Daarom
zal Oisterwijk aanvankelijk zijn ker(k)mis gevierd hebben op een
van die dagen. Maar nu vallen Sint-Petrusfeesten helaas vroeg in
het jaar (o.a. januari) of in de oogsttijd (augustus). In zo’n situatie
was het gebruikelijk om aan de bisschop in Luik om een andere
datum te vragen, wat steeds toegestaan werd. Bij de aanvraag hield
men ook rekening met de kermis-jaarmarkten in andere plaatsen,
als Den Bosch, Eersel en Eindhoven. We weten helaas niet op welke
dag de kermis- jaarmarkt van Oisterwijk gedurende de middeleeuwen (en daarna) plaatsvond.
Naar J. Lijten, Kermis en markt, in H. Mijland, L. van Hout, J. Lijten
(red.), Oog op Oirschot, z.j., 199
Er komen soms wel 6 jaarmarkten per jaar voor (Oirschot), maar
dat zijn dan een- of tweedaagse markten, los van de acht dagen met
vrijgeleide voor en na.
Een duit is ½ stuiver. Paarden, varkens en schapen waren duurder
(3 duiten of 6 penningen) dan koeien of ossen (2 duiten).
Vergelijk de Koestraat in Oirschot bij de Markt en die in Tilburg bij
de Heuvel.
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Gedisciplineerde en ongedisciplineerde
vrouwen

1 A.M. Frenken en jhr.A.F.O. Sasse van Ysselt, Genealogieën van eenige
voorname, aan elkaar verwante Meierijsche Geslachten, ’s-Hertogenbosch
1918. Haar vlucht is beschreven in Bossche Bijdragen deel 15, 103
2 Vergelijkbare namen, vooral Catharinadal, komen veel voor. Het
gaat niet om Catharina van Siena (+1385) die al vastend stierf aan
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‘heilige’ anorexia, want die is pas na 1600 heilig verklaard. De patrones is dezelfde als die van een Catharinagilde: (de intussen geschrapte heilige) Catharina van Alexandrië, een oosters geloofsgetuige die
volgens de legende uiteindelijk in opdracht van haar vader onthoofd
werd. Deze noodhelpster (o.a. tegen de pest) had als attribuut het rad.
Als zo’n wiel wat klein werd afgebeeld leek het een ring. Dat zou dan
de huwelijksring voor een maagd zijn die haar hemelse bruidegom
haar in een latere legende gaf als steun bij haar martelaarsdood.
A.M. Frenken, Het Dagboek van Michaël Ophovius, 4 augustus 1629
- einde 1631, in: Bossche Bijdragen 15 (1937-1938), 1-340; Diarum
(Dagboek van Ophovius), 4-8-1629/13-1-1632; ‘s-Hertogenbosch,
Archief van het Bisdom.
De legendarische Catharina en Barbara waren oosterse heiligen en
worden vaak gezamenlijk vermeld. In onze streken waren ze erg populair als noodhelpers. Kloosters zijn wel naar Catharina genoemd,
maar nooit naar Barbara. Barbara heeft in een toren opgesloten gezeten en gevangenschap was niet de juiste gedachte bij een kloosterleven. De keus voor de naam van het klooster tussen Catharinadal
en Catharinenberg lag voor de hand, waar het Oisterwijkse klooster
gelegen was op de zandrug in een moerassige omgeving.
Zie ook Kapelaan Huijbers in Oud Oisterwijk, Oisterwijk 1923, 17-18,
die overigens ten onrechte het latere begijnenhof in dezelfde tijd als
Catharinenberg laat ontstaan.
S.j. betekent Societas Jesu (sociëteit van Jezus). De jezuïet Petrus
Canisius (1521-1597) stamt uit de Nijmeegse familie De Hond (latijn:
Canis).
Als er ooit een afsplitsing zou zijn geweest dan had een conflict in
1451 voor de hand gelegen als verzet tegen de verkloosterlijking van
de Derde Orde in Catharinendal.
Ruth Timmermans, Het convent van Bethlehem, Een half millennium
vrouwelijke spiritualiteit en bedrijvigheid, Leuven 2000, 29
M. Moebs-Bayer in Nieuwsblad vh Zuiden 4 juli 1961 noemt haar
Margarita Evangelica. Deze vrouw had een intens contact met het
begijnhof, maar zij woonde daar niet, maar in het huis van haar vader
en zij heeft huis en Oisterwijk waarschijnlijk nooit verlaten. Ze stierf
in 1540 op 77-jarige leeftijd na een leven met veel tegenwerking.
De Contra-Reformatie was een reactie op de Reformatie. Hervorming
van de Kerk van Rome en van de instelling van haar priesters was
hard nodig. Nadat de Reformatie eerder uit de Kerk gejaagd was en
zich vervolgens als anti-rooms opstelde, kwam men nu pas toe aan
het aanhalen van de teugels bínnen kerkelijk verband. Het Concilie
van Trente formuleerde de nieuwe inzichten: nadruk op een moreel
hoogstaand leven, op meer toezicht en een betere kennis van het
geloof. De behoefte aan controle door de kerkelijke hiërarchie heeft
de Oisterwijkse Kring waarschijnlijk tot reglementering gebracht.
Ruth Timmermans 2000, ib. p.59, haalt een latere acte aan (1450).
Retorsie en represaille zijn vergeldingsmaatregelen. In dit geval
werden dorpen die door de Staten van Holland als hun gebied werden beschouwd, gestraft als ze belasting betaalden aan de Spaanse
vijand. Ook al werden ze daartoe gedwongen en beschouwden de
Zuid-Nederlanders datzelfde dorp als hun gebied, het bleef “hulp
aan de vijand.” De Staten inden hier hun belastingen en gaven nog
een even hoge boete vanwege die andere betaling. De Zuid-Nederlanders deden hetzelfde: belasting innen en vanwege de betalingen
aan de vijand nog eens een contra-retorsieboete. In feite betaalde
men soms (wanneer het ene leger wegtrok en het andere kwam)
viermaal zoveel als elders in de Nederlanden. En daar kwam de afpersing door legertrossen en muiters nog bij. De retorsietijd begon
kort na de inname van Den Bosch en liep van 1634 tot 1648.
Hoewel zij werkzaam waren in het onderwijs en in de zorg, en dus
veel tijd in de wereld waren, vormden deze zusters penitenten-recollectinen van St. Franciscus binnen hun samenleving een uitzonderlijk strenge orde van slotzusters, vergelijkbaar met de Clarissen:

minimaal familiecontact en dan nog achter tralies, zwijgplicht en
dergelijke penitenties.

Meer dan tachtig jaar onrecht en
troosteloosheid
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1 Lambert van de Hoevel, naar M.Pinkhof, Plaatsbeschrijving van
Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566 – 1609, in: Bijdragen en
Mededelingen van het Historisch Genootschap, deel xl (1919) 111-173.
Verder geciteerd als Pinkhof, Kroniek.
2 Een vendel of hopmanschap bestond uit 200 man. Een ‘vaan’ omvatte ongeveer 80 ruiters. De hoplieden kregen een gulden daags.
Een gewone krijgsman kreeg in deze jaren vijf stuiver de man per
dag. Leo Adriaenssen, Staatsvormend geweld, Overleven aan de frontlinies van Den Bosch, 1572–1629, Tilburg 2007, 75, noot 28, spreekt
van 3 stuiver per dag. Dat zal dan naast de legerkost zijn.
3 Leo Adriaenssen, Staatsvormend geweld, 2007, 87
4 J. Sauter, Levens – en lijdensschets van den Eerbiedwaardigen Petrus
Janssens van Calmpthout, pastoor te Haaren, Postel z.j., en Anton van
Oirschot, Haaren-Belveren, Brabantreeks 1, Haaren 1975, 40-47 en L.J
Vissers, Een priester martelaar, in De Kleine Meijerij 45/4 (1994) 108112 en anderen gaan ervan uit dat de pastoor-kanunnik van Tongerlo
in Haaren door de geuzen vermoord is. Dat maakt hem een geloofsheld. Bewijzen zijn dan het getuigenis van zijn huishoudster, tevens
zijn nicht, en een briefje (of in bloed op de kalkmuren geschreven:)
“dit hebben de geusen van Den Briel ghedaen”. De moord op de pastoor vond op 16 april 1572 plaats. De martelaren van Gorkum werden
in juni 1572 opgehangen. Ook het getuigenis is van daarna. Het is
onwaarschijnlijk dat de geuzen al zo vroeg na 1 april (de inname van
Den Briel) zo ver landinwaarts en in het zuiden kwamen. Er is verder
geen enkele vermelding van hun praktijken in de omgeving. Vreemd
is ook dat ze de kapelaan niets hebben aangedaan. Realistischer is de
gedachte dat ‘gewone’ overvallers de aandacht hebben willen afleiden. Het briefje spreekt over geuzen in de derde persoon (niet “wij”,
niet “de mannen van Lumeij” en zonder het gebruikelijke “In naam
van Oranje”). Samen met de tegenspraak in de verklaringen (welk
oor? een hakblok of een bidstoel voor de onthoofding?) wijzen eerder
op een roofmoord dan op een priestermoord.
5 Dat begin op 1 mei 1567 met de graaf van Schouwenburg die met
vier vendels Hoogduitse soldaten arriveerde en later in het jaar
kwam ook de graaf van Lodron met vier vendels, eveneens Duitsers,
kwartier maken in de Vrijheid. Pinkhof Kroniek a.w. 132-133, zie ook
Van Heurn ii, 40
6 Van de Hoevel, bij Pinkhof Kroniek, 134
7 Van de Hoevel, bij Pinkhof Kroniek, 134-135
8 Een vrijheid als deze had als rechtstreekse heer de hertog (in dit
geval de Spaanse koning en later de aartshertog). Dat besef leefde
bij de Oisterwijkse poorters, waardoor men bijvoorbeeld in november 1573 landvoogd Alva die van Den Bosch naar Brussel door de
vrijheid trok, plechtig inhaalde met versieringen, schutterijen en
trommels. Maar die hertogelijke status maakte de vrijheid voor de
opstandelingen extra aantrekkelijk om te belasten en te verwoesten. Van de kant van de koninklijke legeraanvoerders en soldaten
zou men extra zorg en respect vanwege deze status verwacht hebben, maar dat gebeurde niet. Oisterwijk werd eerder extra belast
met oorlogsbetalingen en met onbetaalde inkwartiering en voedselleveranties. (L. van den Hoevel, in: Pinkhof Kroniek, 131).
9 Geertruidenberg was door de opstandelingen ingenomen toen Alva
in Holland bezig was met veldtochten (Naarden, Alkmaar,
Leiden,etc.). Zodra Alva en Frederique naar Spanje teruggeroepen
waren, stuurde Geertruidenberg de vrijheid Oisterwijk dreigbrieven, dat hun soldaten naar hier zouden komen en ‘dat Oisterwijk
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het dan zou heugen’, tenzij men het met geld en vette ossen afkocht.
Bron: H. van Alfen, Kroniek eener kloosterzuster van het voormalig
Bossche klooster ‘Mariënburg’ over de troebelen te ’s-Hertogenbosch in
de jaren 1566-1575, ’s-Hertogenbosch (Prov.Genootschap), 1931, 49
Van den Hoevel spreekt van 150 huizen (en van 15 doden). De franciscaner non heeft het over 130 huizen. Beide schrijven hun relaas
vele jaren na het gebeuren. Van den Hoevels Kroniek is op wel meer
plaatsen onnauwkeurig, vergeleken met de schepenakten en zijn
eigen aantekeningen als notaris.
Bron: H. van Alfen, Kroniek eener kloosterzuster, a.w.1931, 49. De
schrijfster uit Den Bosch is goed op de hoogte; ze hoorde tot dezelfde orde van Franciscanessen als in die van Catharinenberg in
Oisterwijk.
Het relaas bij Van den Hoevel (1609) naar Pinkhof Kroniek (1919)
135. Als notaris vermeldt dezelfde Van de Hoevel twee jaar later in 1611
dat er 40 tot 50 doden aan Oisterwijkse zijde zijn gevallen. Ook het
aantal gijzelaars is in zijn latere herinnering gegroeid naar 40 tot 50.
Meester Rochus Lenarts Groijs was altarist van het St.Jorisaltaar
en Anthony Henriks was altarist van het Johannesaltaar in de kerk
van Oisterwijk. Leo Adriaanssen, Staatsvormend geweld, (..), 2007, 88
Vijf dagen later kwam dezelfde bende geuzen uit Geertruidenberg
om St-Oedenrode te overvallen maar daar dropen ze af toen er
enkelen sneuvelden onder musketschoten van de verdedigers achter
hun opgeworpen wallen.
De inkerving in de balk, opnieuw gebruikt bij het hoekhuis op de
hoek van De Lind en de Gemullehoekenweg, zegt in het Latijn: ‘De
woede van de vijand slingerde helaas het vuur in dit dak. Het is 28 jaar
later gelukkig weer opgetimmerd’. Wim de Bakker, De inscripties op de
middeleeuwse balk van de gemeente Oisterwijk., in: De Kleine Meijerij,
60/1 (2009) 27-29. De balk is een derdemaal gebruikt bij de bouw
van een nieuw huis voor F. Holleman in 1889. Ook in Huijbers, Oud
Oisterwijk (1923) 53
Lambert van de Hoevel was de secretaris van de Vrijheid en griffier
van het Kwartier van Oisterwijk als opvolger van zijn vader. De
familie was afkomstig van de Heuvel in Tilburg. Tijdens het Twaalfjarig Bestand schreef hij voor de officiële geschiedschrijver van de
Zuidelijke Nederlanden, I.B. Gramaye, de recente (oorlogs)geschiedenis van Oisterwijk op, waarvan nog een afschrift bestaat.
Vooral na de Spaanse Furie in Antwerpen trokken talrijke muiters
zwervend door de regio. Andriaanssen 2007, 88
Parma’s onderbevelhebber, graaf Bossu, zette zich in 1578 met 14
vanen van ‘zwarte ruiters’ in Oisterwijk neer. Bij hem waren vele regimenten voetvolk, Duitsers, Engelsen en Fransen. Was er dan nog
wat te halen? Ze maaiden de helft van het graan van de akkers af en
namen dat mee, terwijl de overgebleven oogst door de ruwe aanpak
deels vernield werd. Naar L. van de Hoevel, Kroniek, editie Pinkhof.
Manschappen van hem zijn in die acht weken enkele keren op rooftocht naar Tilburg-Noord (Couwenberg) gegaan. Daar hebben ze drie
Staatse soldaten gedood en drie boeren gevangen genomen en die in
het huis van de provoost (commandant van de militaire politie) uit
het zolderraam gegooid waardoor ze gestorven zijn. Blijkbaar gaat het
om het huis in Oisterwijk dat deze ordebewaker gevorderd had.
De adellijke Augustijn was in Den Bosch geboren. In de stad heeft
hij zijn organisatorische talenten laten zien en zich ingespannen
voor de verdediging van de hoofdstad.
Een vendel of compagnie bestond uit ruim 100 manschappen; een
vaan of bereden vendel uit ongeveer 80 man.
De andere partij, de Spanjool Hierges had in 1573 in Noord-Holland
ook een dergelijke resolutie afgekondigd en vervolgens toegepast.
Kapelaan Huybers benadrukt hoe geschiedschrijvers die tactiek van
de verschroeide aarde verafschuwen. A. Huybers, Oud Oisterwijk,
Oisterwijk (1923).
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23 Adriaanssen Staatsvormend geweld, 2007, 88. De Meierij verloor in
dat laatste kwart van de 16 de eeuw bijna 70% van zijn bevolking.
24 Vanaf 1598 waren Albertus van Oostenrijk en zijn veel oudere gade,
Isabella, de favoriete dochter van Philips ii, de landvoogden. Het
hertogelijk paar was zelfstandig wat de binnenlandse politiek
betreft, maar de Spaanse koning hield het laatste woord in de buitenlandse politiek en in alle oorlogszaken.
25 De gegevens uit deze alinea komen uit Leo Adriaenssen, De plaats
van Oisterwijk in het Kempische lakenlandschap, in: Textielhistorische bijdragen xli (2001) 27-48.
26 Het verlies van de Franse Noord-Amerikaanse koloniën aan de
Engelsen, in oorlogen waaraan ook Indianenstammen aan beide zijden
deelnamen, is daarvan een voorbeeld. De vele oorlogen leverden voor
individuele Fransen winsten op, maar putten het land en de schatkist
ook uit. Daardoor kwam er een einde aan de grootheidswaan van Lodewijk xiv en begon geleidelijk het verval van het Ancien Régime.
27 Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant, Geschiedenis en erfgoed
in tien tijdvakken, Zwolle/’s-Hertogenbosch 2011 en Martin de
Bruyn, Groeien tegen de verdrukking in 1450-1780, in: Cock Gorisse
(red), Tilburg stad met een levend verleden, Tilburg 2001 bijvoorbeeld
reppen er niet over.

11 Editie Salsmans-Rombouts, Het masker 1935, 22
12 Editie Salsmans-Rombouts, Het masker 1935, 188. Leuvens huwelijk:
iemand die trouwt en nog studeert, die dus gebonden is voordat hij
daarvoor een financiële basis heeft.
13 Idem, p. 348: Hennenmaaksters.
14 Idem, p. 118
15 Idem, p. xi (aan de ‘Beminde lezer’).
16 Idem, p. 280
17 Idem, “Gij verdient een beeldeke als gij dit kunt”.
18 Idem, p. 365
19 Idem, p. 354
20 De uitdrukking: de huik naar de wind hangen. Huik = kap, mantel,
kapmantel; vgl. verhullen. Koof = mantel met gepunte kap. Kovel
= korte mantel of halskraag met kap; kaboutermuts; covenaar =
geringe boer.
21 Idem, p. 359
22 Als Poirters meldt dat er jaarlijks in Londen voor drie miljoen guldens aan tabak verbruikt wordt, dan heeft hij zijn spreuk al gepresenteerd: Van toeback sterven verkens, te weten als den back toe is.

De politieke en religieuze Reformatie

1 Noord-Brabant was het belangrijkste generaliteitsland. Het stond
onder bestuur van de zeven gewesten (Holland, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen) in de Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden.
2 Hij werd predikant in Terheijden, in de buurt van Breda (1639-1661
toen hij stierf).
3 De kerkelijke bevestiging van zijn aanstelling in de kerk door
mede-dominees vond op 13 september plaats. Zijn vorige (en eerste)
standplaats was Didam geweest en hij was geboren in Zeddam.
De Gereformeerde Kerkvergadering in Den Bosch had achttien
dominees in Noord-Brabant benoemd en een reeks van schoolmeesters en kosters. Kees Welmers, Een eeuwenoude protestantse kerk in
Oisterwijk 1810-2010, Oisterwijk 2010, 34
4 Johannes van Daell was een weggelopen pater. Blijkens de vermelding in 1648 “op gedane belijdenis” legt hij zijn geloofsbelijdenis af
die kerstdag aan het begin van de dienst.
5 Wim de Bakker, Oisterwijkers van de ‘ware’ religie (2012), digitale
tekst op www.De Vrijheid Oisterwijk; opvallend is dat de opvolger
van Abraham Verster, de uit Den Haag afkomstige, weinig geliefde
meester Adolphus Thomasius (1690-1715), waarmee ze in Oisterwijk
veel te stellen kregen, in de protestantse administratie ontbreekt.
6 Deze bedragen van 1648 uit: Kees Welmers, Een eeuwenoude
protestantse kerk in Oisterwijk, Oisterwijk 2010, 34.De bedragen
zullen later naar de inflatie wat aangepast zijn. Het inkomen van
de rector is echter al snel ten goede gekomen aan de dominee, die
waarschijnlijk de functie enkel honorair vervulde, daar van een
latijnse school kort na 1648 niets meer vernomen werd.
7 W. de Bakker, Rond de kansel in de hervormde kerk van Oisterwijk,
in: De Kleine Meijerij 26/3 (1975), 64-72
8 Alle (voormalig Roomse) geestelijke goederen behalve de gasthuizen en de Tafel van de H.Geest (nu Armentafel) werden beheerd
door de rentmeester der Geestelijke Goederen in het Kwartier van
Oisterwijk. De eerste was Adriaan van Boucholt (otw r.361,I,60-1667)
met vermelding als lidmaat in 1652 (W. de Bakker, Oisterwijkers van de
‘ware’ religie, digitaal gepubliceerd, a.w.). Adriaan woonde in de pastorie
van Moergestel, daarna in de Kerkstraat in Oisterwijk in het huis van
de familie Beijhaerts, maar ging demonstratief op de grote pastoriehoeve Moerenburg wonen,die hij niet aan de dominee gunde. Lauran
Toorians, Van pastorie tot officierswoning, in: Guido van den Eynde en
Lauran Toorians, Moerenburg in veelvoud, een historische buitenplaats in
Tilburg overleeft, Tilburg 2012, 42-44

De beroemde zoon

1 Het voormalige Torensteegje heet nu Poirtersstraat; de Oisterwijkse culturele kring werd bij de oprichting ‘Adriaen Poirters’ genaamd.
Ook ‘Het genieten’(eerder De Drie Deuren en daarvoor Dorpsherberg) in de Dorpsstraat heette tot ver na de oorlog ‘Adriaen Poirters’.
2 Alle twijfel over de Oisterwijkse herkomst van Adriaen Poirters is
weggenomen met W. de Bakker, Adriaan Poirters uit Oisterwijk, een nader bewijs, in: De Kleine Meijerij 37/1 (1986) 1-3. Adriaan is genoemd naar
zijn grootvader, zoals zijn vader Jan naar diens grootvader, de stamvader
werd genoemd. Zie: G.Berkelmans, De familie Poirters, in: De Kleine
Meijerij, 58/1 (2007) 36. De eerste vrouw van Jan Adriaanzn Poirters was
in 1602 gestorven aan de pest. Ook zij had een priesterzoon.
3 J.Salsmans en E.Rombouts, Het masker van de wereldt afgetrocken
door p. Adrianus Poirters s.j. (heruitgaaf etc.), Oisterwijk 1935.
4 De stad Dowaai of Douai kreeg in 1562 van koning Philips ii de
tweede universiteit van de Nederlanden als zusteruniversiteit van
Leuven. Het is steeds een uitgesproken contrareformatorisch bolwerk
geweest, dat vooral in de eeuw vóór Poirters (de 16de) van ongedacht
grote betekenis is geweest. De streng katholieke stad was in 1579 een
van de ondertekenaars van de Unie van Atrecht om de katholieke
Spaanse vorst en het katholicisme te verdedigen tegen de Nederlandse opstand. Er waren in Poirters tijd vijf faculteiten: theologie, canoniek recht, burgerlijk recht, geneeskunde en de zeven vrije kunsten.
Salsmans en Rombouts (1935), Het masker van de wereldt afgetrocken,
p.V, stellen dat Adriaan Poirters in Dowaai ‘wijsbegeerte’ heeft gestudeerd. Zelf theoloog zal Salsmans s.j. niet in de war geweest zijn met
theologie, maar zal hij op de artes-opleiding doelen.
5 Piet Jacobs, Liefdesaffaire brengt correcties aan in biografie Adriaen
Poirters (1605-1674), in De Kleine Meijerij 56/1 (2005), 14-18 en Dirk
Sacré en Werner Waterschoot, Een jezuïet in opspraak. De detentie
(1653-1660), in: Spiegel der Letteren 45/1 (2003) 1-21
6 Piet Jacobs, in: De Kleine Meijerij 56/1 (2005) 13-14
7 Piet Jacobs, in: De Kleine Meijerij 56/1 (2005) 17
8 Willem Frijhoff en Marieke Spies, Bevochten eendracht 1650, Den
Haag 1999, 380. Meer over de Rooms-katholieken in Noord-Nederland en Staats Brabant p.375-392
9 Maar enkele voorbeelden: verkens, niemand niet, stertje.
10 Hij spreekt steeds een denkbeeldige maagd als lezer aan, Philothea
(die God liefheeft), preekt tegen haar en legt haar vragen en raadsels
voor, waarvan hij de eerste wel maar de laatste niet voor haar oplost.
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Landgoederen

9 Het bouwland was in 1507 eigendom van de pastoor uit de abdij in
Leuven. De taxatiewaarde bedroeg in 1760 tweehonderd gulden.
rat otw 847.458.285r (1760), otw r 477.109 (1691) en 847.463.113v
(1793). De schuurkerk is pas in 1826 afgebroken.
10 Mr Herman van Breugel deed het voorkomen of zijn voorouders
hoorden tot het Bossche regentengeslacht Van Brogel van vóór de
hervorming. Zijn zoon, meester Gerard van Breugel (1672-1716)
werd secretaris van Den Bosch, en zijn dochter Johanna Geertrui
(1668-?), trouwde met een stadhouder van het Kwartier van
Oisterwijk, Abraham van Rotterdam. Diens voorganger: Dionysius
Sprankhuizen was getrouwd met Agnita van Rotterdam (W. de
Bakker en G.Berkelmans, De Vrijheid Oisterwijk, manuscript);
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, De Heeren van de
Leeden, een prosopografisch onderzoek naar het regentenpatriciaat van
‘s-Hertogenbosch 1710-1740, doct.scr. ruu 1983.
11 rat Otw r. 502, 143
12 Oisterwijk had ook op het eind van de 17de eeuw nog een tolhuis,
bewijs van de belangrijke positie die de Vrijheid vroeger innam.
Vóór de tijd van de Republiek waren Brabantse poorters vrijgesteld
van de Zwijgende Landtol (zwijgend: er werd niet gemaand; je moest
zelf aangeven), maar een van de zwijnenhoeders was afkomstig van
Luik, uit het buitenland.
13 rat Otw r 15-1702 en Otw r 401, 43v, r 402
14 G. Berkelmans, Het Oisterwijks college van twaalf mannen, in: De
Kleine Meijerij 13/5 (1959), 7-11. Berkelmans veronderstelt dat,
hoewel dat niet was voorgeschreven, van de negen uit de Vrijheid er
vijf van het Kerkeind kwamen en vier van het Lindeind. Dat zou een
indicatie van de bevolkingsverdeling kunnen zijn.
15 Adviesorgaan van de Staten-Generaal en de instantie die het
verzoek van Oisterwijk afwees om eenzelfde paspoort voor het vrij
vervoer van laken en wol te krijgen als de Tilburgse wevers vanaf
1687 genoten. Maar ook het orgaan dat in 1721 positief adviseerde
over hetzelfde vrije paspoort voor Oisterwijkse lakenhandelaren.
16 Leo Adriaenssen, Oisterwijkse kammen, vervolg, in: De Kleine
Meijerij 51/3 (2000), 83
17 H.N. Ouwerling, Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne,
Liessel en Vlierden, (1933) 728
18 W. de Bakker, Oisterwijkers van de ‘ware’ religie, digitaal gepubliceerd, a.w.
19 Zo solliciteerde een gereformeerde weduwe voor een van haar zoons
bij de abt van Sint Geertrui in Leuven naar een honorair maar goed
betaald kerkelijke ambt. W. de Bakker, Oisterwijkers van de ‘ware’
religie, digitaal gepubliceerd, a.w.
20 Een mooi voorbeeld van een blijver was Cornelis Segbroek jr. de
zoon van Cornelis die secretaris van de besturen van Haaren, Heukelom, Enschot en Berkel was. Junior was behoorlijk rijk, hoogbejaard
en vrijgezel. In zijn testament vermaakte hij zowel 100 gulden aan de
protestantse diaconie als aan de roomse armenzorg van Oisterwijk.
Was dat de godsdiensttolerantie onder het nieuwe bewind? Nee, Cornelis wilde graag begraven worden in de oude kerk naast zijn vader,
zijn moeder en zijn zus. En de Petruskerk was intussen (1815) weer
aan de katholieken teruggegeven. Kees Welmers, Een eeuwenoude
protestantse kerk in Oisterwijk, 1810-2010, Oisterwijk 2010, 26-27.
21 Servaas van de Graaff, Historisch-statistische beschrijving van het
Koninkrijk Holland, Eerste deel, inhoudende het departement Braband
(niet verder verschenen), Amsterdam 1807, 594-595
22 Aanvankelijk was hij adjunct-maire. In de nieuwe tijd zijn de families
Verster en Rijpperda door huwelijk verbonden geraakt. De bekende
kantonrechter uit de 19 de eeuw Abraham de Balbian Verster woonde
in het huis van de Rijpperda’s dat wij nu kennen als Versterhuis of
als In de Drye Swaentjes aan de Lind.

1 Camps 123; de diverse allodia waarom het hier gaat, maar in ieder
geval de burcht (munitio), waren al eerder opgedragen aan de bisschop van Utrecht: “que ab episcopo Trajectensi (tenetur)”. Dat zou
een (mislukte) zet geweest kunnen zijn van Giselbert van Tilborch
om annexatie door de hertog tegen te gaan of te bemoeilijken.
2 Uitgaande van de regel dat een houten bouwwerk 50-100 jaar
meekan voordat het eikenhout vervangen moet worden, en met de
wetenschap van minstens twee generaties Giselberten, is de bouw
van een nieuwe burcht weer van twee verdiepingen op die droge
plek aannemelijk.
3 De overlevering vermeldt dat er in latere tijden in de grotendeels
afgegraven burchtheuvel puin is aangetroffen (A.C. Brock, De Stad
en Meyery van ’s-Hertogenbosch of derzelver Beschrijving, ca. 1825,
268). De geringe hoeveelheid wijst eerder op een bijgebouwtje
van veel later datum, dan op een noodzakelijk zwaar gefundeerde
stenen burcht die dan onwaarschijnlijk kort gestaan zou hebben en
omstreeks 1350 geheel verdwenen was. De intussen opgeworpen
‘moated sites’ Nemerlaar en Weijenberg maakten ook een militair
steunpunt in steen niet nodig.
4 Het gaat dan om het Wouwenbroek en de goederen erom heen.
Overigens ligt de omwaterde huizinge Weijenberg (met een paar
lapjes grond) zelf steeds ten noorden van de stroom.
5 (ara Brussel, Leenboek 2)
6 Verheffen houdt in: de leenheer erkennen door een bedrag ineens
te betalen en te beloven de cijns voor dit leengoed voortaan (de
helft op Sint Remigius en de helft op Sint Geertrui een duidelijke
verwijzing naar Oisterwijk) te betalen. F.W. Smulders, Emancipaties
in Den Bosch(1367-1450), in de Brabantse Leeuw, jg 11/2, 31
7 Een oliemolen zet de waterkracht om in het neerkomen van een
slaghamer die de raapolie aldus uit de rapen perst. Een oliemolen
heet daarom ook wel ‘slagmolen’.
8 ’s-Hertogenbosch r. 1184, fol.112. Een andere voorwaarde was dat
ook wanneer hij bij de molen een huis zou willen laten bouwen, zijn
familie over het voorhuis van Ter Borch kon beschikken.
9 G. Berkelmans, Het Goed Ter Borch (deel 1), in De Kleine Meijerij
15/6-7 (1962) 2-20.In dit artikel zijn meer gedetailleerde gegevens
met bronvermelding te vinden.
10 Voor Jan van Dongen (een van de kinderen, stammend uit het
geslacht van Daalhem) gehuwd met Margriet van Haren.
11 G. Berkelmans, Het Goed Ter Borch (deel ii), in De Kleine Meijerij 15,
8-9 (1962) 2-18, 3
12 De naam Kievitsblek (in de Gemulhoeken aan de Roeydijk) komt
voor het eerst voor in 1616 en is dan eigendom van de familie Priem.
Net als het Wouwenbroek zal de plek (blek = plaats) genoemd zijn
naar de vogel, en niet naar deze familie Kieviet en evenmin naar
een latere Oisterwijkse familie Kiviets.
13 Onderzoekers vragen zich nu af, hoe de vaart van pleiten (platbodems) met turf en hooi dan geregeld was. Er moet een aanleghaventje geweest zijn. Dat zal zo dicht mogelijk bij of langs de Vrijheid
gelegen hebben. Een haven meer naar het noord-oosten achter Ter
Borch is erg onwaarschijnlijk wegens de natte bodemgesteldheid.
Bovendien vermeld de Keur een aanlegverbod voor boten langs de
Oirschotsedijk (Gemullehoekenweg). Het systeem van stuwen bij
twee riviertjes met een verbindingssloot moet dus te passeren zijn
geweest. Mogelijk was er al een echte sluis.
14 Voorwaarde bij openbare verkoop is het afgraven van de hoogborcht. Otw r 485 fol.43. (1731). Herhaald in 1801 r 437. Kort daarna
is de berg geheel afgegraven.
15 De oudste vermelding is van 1304 toen de leenman ridder Gerlach
van den Bossche was. (Lauran Toorians, Zandloper, Landschap en
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25 Vergelijk hon(d)sdraf en Hunsrücken. –on is een negatieve aanduiding (‘niet’).
26 L.Schutjes, Geschiedenis v, 394
27 De koop: aba Mechelen, Charters van Catharinenberg 17 en sh ra
Klooster Catharinenberg i, 39r; de aartbrief van 5-12-1447 in het cartularium van het klooster bhic klooster Catharinenberg 1 (fol. 39r)
28 Brussel ara Rekenkamer 45038, i, 110v (097). De Wilhelmieten of
Baselaars waren in twee opzichten Bosschenaren. Ze waren buitenpoorters en om tot de kleine convent toegelaten te worden, moest
men (welgesteld) Bosschaar van geboorte of door koop zijn.
29 sH. r 1175,21v. Buiten de gemeenschappelijke boedel heeft Jacob
van Ele een paard en vier varkens van zichzelf op de boerderij staan.
30 W. de Bakker, Ten Bijgaarde, en wel ‘tgoet ten Bigaerde gelegen
toosterwijck beij der kercke De Kleine Meijerij 18/8-9 (1965) 78-87;
id. Meierijse leenregisters, waarbij bijvoorbeeld het goed ten Einde
te Oisterwijk, De Kleine Meijerij 22/4 (1971) 53-59
31 Binnenkort vindt publicatie plaats op de website ‘De Vrijheid Oisterwijk’. Goederen aan de Voorste Stroom (van west naar oost): Durendaal (onder Heukelom) – omwaterd; Catharinenberg – omwaterd;
Pastorie – waarschijnlijk niet omwaterd; naast de pastorie op de
Vloet, het goed van heer Wouter Bac, landdeken van Hilvarenbeek
– waarschijnlijk niet omwaterd; Baxhof – omwaterd; Weijenberg –
omwaterd; Ter Borch – oorspronkelijk omwaterd; Nemerlaar (onder
Haaren) – omwaterd; onder Kerkhoven: Spreeuwenburg, omwaterd
met optrekkende brug (17de eeuw). Ten Dovelo bij de baan naar
Heusden is een oude leenroerige ontginningshoeve (Einzelhof).
Alles bijeen zien we in Oisterwijk 25 te onderscheiden leengoederen,
die later in een groot aantal stukken uiteenvielen. Een aantal in combinatie met goederen elders (Tilburg 1, Goirle 1, Moergestel 2, Berkel 1,
Haaren 2, Herenthout 1, Nuenen (molen). Daarnaast heeft Oisterwijk
een eigen hertogelijk cijnsboek, het oudste van 1340. Na 1380 staan
hierin ook goederen in Tilburg (het oude cijnsboek van Tilburg is waarschijnlijk verkocht met de heerlijkheid zonder novale cijnzen).

geschiedenis van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving, Tilburg 2008, 121). Dat het eertijds een jachtslot was, staat
op de website van de huidige eigenaar Het Brabants Landschap.
Wikipedia (waarschijnlijk door dezelfde bron of door de bewoners
gevoed) vermeldt zowel dat het kasteel 13 de als dat het 14 de eeuws is.
Mogelijk is dit de reden dat het jachtrecht van zowel Nemelaar als
Durendaal in 1923 is opgeheven zonder schadeloosstelling, wat
elders wel spaarzaam het geval was. De leengoederen zelf waren al
in de Franse tijd als zodanig teniet gedaan en in de Oisterwijkse
gevallen was daar het jachtrecht toen al inbegrepen gedacht.
Website rat, Oorkonden uit Midden-Brabant 1350-1374 (regesten
W. de Bakker); Hoeks, regest 18; gevidimeerd in akte van 16 april
1598. Zie ook J. Smit, Het Brabantsche jachtrecht voor de regering van
Karel den Stouten (Amsterdam 1911) no 8 (en 16), p. 8 (en 23)
‘warande’ hangt samen met ‘weren’, buitenhouden. Het letterlijk
buitensluiten van mensen die niet mochten jagen. Zie G.Berkelmans,
De Haarense en Hondsbergse jacht, in: De Kleine Meijerij 16/1 (1962)
7-22. Rond 1350 kregen alle Brabanders toestemming om op vossen,
hazen en konijnen te jagen, als het maar buiten de waranden gebeurde. Wolven en dassen waren vogelvrij, maar op groot wild mocht
niet gejaagd worden, zelfs niet op eigen grond. Ook mocht men het
weispel bedrijven (strikken zetten) om mussen, vinken, leeuweriken,
sneppen, plevieren, kwartels en dergelijk klein gevogelte te vangen.
In 1432 maakt de hertogelijke rentmeester betreffende de meierij
expliciet een uitzondering voor Oisterwijk, Esch en Haaren-Helvoirt,
waar de jonker van Cranendonk het jachtrecht van Dirk Janszoon de Rover in leen heeft (Mr.J.P.W.A. Smit, Het Brabantse Jachtrecht, a.w.,136.).
Twee okshoofden = één pijp = ca. 425 liter.
De landsheer, die alle gronden claimde waarop niemand zijn eigendomsrecht kon aantonen of handhaven, maakte er geld van, verdeelde die terreinen en gaf ze uit op twee manieren: in leenverband
en als cijnsgoed.
Voor een leengoed moesten door elke opvolgende bezitter leenhulde
(een eenmalig bedrag) en diensten (manschappen voor veldtochten
e.d.) opgebracht worden. Hertogelijk eigendom en soms nieuwe
gronden werden zo in leen uitgegeven. Toch werden ook oude, vrije
goederen aan de hertog opgedragen en daardoor onder leenverband
gebracht. Nemelaar is hiervan een voorbeeld: Specht, 196v(140v): “Didderic zoen heren Jans Rovers vanden Bossche houdte tgoet te Neemelaer
bi Boxstel ende dit maecte her Jan die Rover voirs. leene overmidts xijC
ouder schilde die hem die hertoghynne Jehanne daer voer gaff”.
Bij cijnsgoederen ging het om nieuwe gronden die bestemd warenom te ontginnen. Die werden in cijns uitgeven, en leverden dan
de hertog jaarlijkse inkomsten op (gewincijnsen).
Berthout Bac draagt onder meer zijn huysinge en drie leenhoeven
(Ten Bijgaarde; Ten Eynde en een van de goederen van Kerkhoven)
de watermolen van Heukelom en de windmolen in Carlichoven; alles
onder de parochie Oisterwijk (de huizinge ligt in Heukelom; dat goed
heeft nog geen naam) in 1477 over aan zijn zoon Jan. sh r 1247, 98v.
Vanwege de statige vorm spreekt men wel van kasteel Durendaal.
Toch is de tijd dat kastelen nog een rol speelden als verdedigingswerk in de tijd van kanonnen, na 1500, voorgoed voorbij. Het kon
hoogstens dienst doen als bescherming tegen roversbendes en weggestuurde soldaten.
S. Hanewinckel, Reize door de Majorij van ’s Hertogenbosch in de jaare
1798, Amsterdam 1799. Ontmaskerd door P.J.M. Wuisman, Het
Oisterwijkse kasteel, een misverstand gedurende twee eeuwen, in:
De Kleine Meijerij 36/2 (1985) 31-35 en 36/4 (1985)
De naam ‘Baerdijk’ bestond al lang voordat de familie Van Baer in
deze contreien kwam. De naam moet dus een andere oorsprong hebben. De mening van de auteurs van dit boek is verdeeld. Of de dijk iets
met (lijk)baar te maken heeft in relatie tot het Pesthuisje is niet zeker.
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“De stille ingezetene van den lande”

1 Isaak Tirion (ed.), Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat
van alle Volkeren, deel xii, vervolgende de Beschrijving der Vereenigde
Nederlanden en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen
(..) Amsterdam 1740, herdruk Zaltbommel 1966, 27.
2 De vorster van Moergestel (1686-1709) was geen lidmaat, was met
een katholieke vrouw getrouwd en liet zijn kinderen katholiek
opvoeden. Waarschijnlijk was hij katholiek. Moergestel was een
heerlijkheid en de katholieke heer kon een ambtenaar benoemen
en vergeten om ‘goedkeuring’ te vragen. Na klachten heeft men op
zijn plaats een Lutheraan benoemd, een richting die men als halfkatholiek zag, Frans Hoppenbrouwers, De politieke reformatie in de
kwartieren Maasland en Oisterwijk van de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1677-1795, in: Brabants Heem, 43/2 (1991), 11-12
3 Jac. Biemans, De paapse poppecraam, Rituelen en gebruiken van
katholieken in de classis ’s-Hertogenbosch in gereformeerde ogen,
1677-1795, in: Brabants Heem 43/1 (1991) 24
4 Het dodenmaal is een voorchristelijk gebruik, dat in katholieke
traditie (mits geen excessen) nooit veel bezwaren heeft opgeroepen.
Traditioneel hoort een maaltijd bij elke rite de passage: doopmaal,
communiemaal, bruidsmaal.
5 Bedoeld zijn alle gelovigen tezamen en ook de overledenen (voorouders en heilig verklaarde rolmodellen)
6 Het stimuleren van het rozenkransgebed, de devotie rond de rozenkrans, was vanuit de Contra-Reformatie gestimuleerd, en werd
daarom als anti-protestants ervaren.
7 Klopjes is een Noord-Nederlandse term. Hier werd van kwezels gesproken en bij mannelijk leken van kwezelaars. Ze legden een tijde-
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lijke gelofte af van matigheid (niet van armoe) en van kuisheid. Ze
deden dit als lid van een derde orde: een symbolisch verband zonder
kerkelijke rechten, dat kwam na monnikenorden en zusterorden.
Godsdienstles gaven ze aan de hand van de Mechelse catechismus,
de roomse tegenhanger van de Heidelbergse catechismus.
Bijvoorbeeld de uit Oisterwijk afkomstige Anna Catharina van Hees
(1768-1825). J.M.A. Eijt, Anna van Hees (1768-1825), stichteres
van de zusters van de Goorstraat, in: J. van Oudheusden e.a. (red.)
Brabantse Biografieën 4, Amsterdam-Meppel 1996, 60-64
Wanneer op enig moment (in de 18 de eeuw) officiële akten van een
handtekening voorzien moeten worden, valt het op dat meer dan de
helft van de mensen in Oisterwijk kan lezen en schrijven.
Resoluties van Oisterwijk 15 11 (1718) iii 128v.
Otw n 5291, 1704, 17
Sil van Doornmalen, Kwezels en kwezelaars in de classis van
’s-Hertogenbosch 1677-1739, in: Brabants Heem 43/1 (1991) 38.
Otw n 5291,1701,6. Het aan de Vrijheid grenzende deel van de
gemeint (tussen de twee stromen) dat Kleine Hei werd genoemd,
was in kavels verkocht. Nadat er ook woningen verrezen, werd in de
beleving van de nieuwe bestuurders een deel van de Vrijheid. Met
de op een na laatste secretaris aangesteld door de ‘hertog’, Lambert
van den Hoevel, verdween veel kennis van rechten, gewoonten en
gegevenheden. De aktes werden wel overgedragen, maar wie had
er nu belangstelling voor de Roomse tijd? Nouwens had daar een
perceel gekregen en een huis half afgebouwd.
Dirck van Wijk, notaris en procureur, zijn we in hoofdstuk 20 als
lastig heerschap al eerder tegengekomen.
Tilburg, Not.115, 70,26
Het Fortuyn, op de plaats van de huidige pastorie van de Petrusparochie, zal de ontmoetingsplaats voor de protestantse heren
geweest zijn, terwijl De Ploeg, ook tegenover de kerk, dat meer voor
de roomse inwoners was. Wijn, jenever en pijproken hoorde bij het
ene etablissement; bier, brandewijn en kaarten bij het andere.
Beide heren waren benoemd procureur, d.w.z. zaakwaarnemer en
advocaat voor een eisende partij of voor een gedaagde. Beide konden (alleen) optreden voor de dingbank van Oisterwijk. Glaviman
werd overigens kort daarna ook nog notaris. Een notaris was sinds
de notariswetten van Karel v een zelfstandige en geen ambtenaar.
De president-deken dacht zichzelf meer status toe, maar juist hij
kon zolang hij schepen was zijn procureursaanstelling niet waarmaken. In de praktijk was de secretaris/griffier steeds de meest
invloedrijke figuur in de vrijheid Oisterwijk. De klerk was zijn rechterhand. Stiefzoon Jan van Rotterdam was evenmin een lieverdje.
Op 25 april 1725 verklaarden voor dezelfde notaris in Tilburg twee
vrouwen ten behoeve van notaris Dirck van Wijck dat ze gezien hebben dat Jan van Rotterdam de schepen en chirurgijn Steven van der
Henst tegen de grond heeft geslagen. Dat gebeurde in een achterkamertje bij Van Wijck in het bijzijn van de andere stiefzoon Dirk (rat
115, Tb.n.70, 136).
Dirk van Wijck is op een gegeven ogenblik voor 1750 naar Rotterdam
vertrokken en daar in de lakenhandel gegaan (dat was ook de ne-
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venactiviteit voor de kwartierschout van Oisterwijk in de Vrijheid).
Het vergaat hem voorspoedig tot het lot kantelt en twee schouten
met dienders zijn huis binnenvallen. Hij is meegenomen en in de
gevangenis opgesloten zonder te weten waarvan hij beschuldigd
wordt. Hij zit maanden vast en ook van de schepenen die hem
verhoren, hoort hij geen aanklacht. Een beroep om appel aan te
tekenen in Den Haag wordt afgewezen. Na twee jaar cachot wordt
hij vrijgelaten, zonder verklaring. Kan het alleen broodnijd geweest
zijn? Hij keert terug naar Oisterwijk vanwaar hij een schadevergoeding eist van de stad Rotterdam. Zijn (tweede) vrouw had zijn
lakenhandel voortgezet en hij machtigt die om de schade te declareren (Otw r. 592,94 en Otw r. 592,98)
Otw n 5291,1704,18 en 23; n 5291a,1705,4. De eerste pogingen
om van de kapellanie in Udenhout een eigen parochiekerk te maken
dateren van 1677. Pas toen de eigen kapelaan, de Udenhouter Elias
Robben, met zijn familie zich erachter zette, lukte dat uiteindelijk
in 1723. De toenmalige Oisterwijkse pastoor Smits zat met de onzalige erfenis van zijn vreemde voorganger. Voor het hele verhaal;
C. Robben, Over Elias Robben, zielzorger en later eerste pastoor te
Udenhout, in: De Kleine Meijerij 18/1-2 (1965) 2-6 en W. de Bakker,
De parochiekerk van Udenhout tegenover de kapel in de Kruisstraat, in: De Kleine Meijerij 33/3 (1982) 47-57. Samengevat in: Kees
van Kempen e.a. (ed.) Over de Unentse Parochie, Geschiedenis van de
Udenhoutse Lambertusparochie, Udenhout 2006.
Otw n 5291a,1707,20 en n 5291a,1710,6 en 7, 8 en 9
Website van het Regionaal Archief Tilburg, te vinden onder ‘nadere
toegangen‘ notariële protocollen van Oisterwijk (W. de Bakker)
Spreek uit: de Drie Zwaantjes. De geschiedenis van dit pand en de
familie in W. de Bakker en G. Berkelmans, De Drie Zwaantjes,
bijgenaamd het “Versterhuis” op de Oisterwijkse Lind, in: De Kleine
Meijerij 26/1 (1975) 17-24.
Het is duidelijk dat de abdij van Sint Geertrui voor de schuurkerk
een pastoor-vervanger aanstelde omdat er in deze tijd van de Republiek geen ‘buitenlandse’ kanunnik mocht komen.
Acta Classis ‘s-Hertogenbosch, inv. 48, visitatieverslag 1782. Hieruit
de titel van dit hoofdstukje.
Notarisakten Otw n.5291,1704,23 (22 september 1704).
Otw n 5297,344 (26 maart 1734). Dat huis is interessant. Het was
een eeuw eerder gebouwd door de familie Beyaarts. Roelof Beijharts
had de verdreven Wilhelmieten uit Den Bosch in huis gehaald
(1636). De prior was broer Adolf Beijhaerts. Die Baselaars hebben
daar even onderwijs gegeven (de laatste Latijnse school). Maar in
1643 woonde er jonkvrouw Lucretia van Revieren, de weduwe van de
vermoorde jhr. Roelof Beijharts jr.
851.Not.Otw.84, f.95, 1743
Rijksarchief bhic Archief classis nr. 37, Oisterwijk 1702. De Fransen
vielen binnen nadat in Zuid-Nederland de Spaanse successieoorlog
speelde.
Frans Hoppenbrouwers, De politieke reformatie in de kwartieren
Maasland en Oisterwijk van de Meierij van ’s-Hertogenbosch 16771795, in: Brabants Heem, 43/2 (1991), 15
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Glazen bokaal met ingegraveerde burcht uit het plaatselijke wapen en
het opschrift ‘Het welvaren van ’t Quartier van Oosterwijk’, door de
familie Rijpperda bij de gemeente Oisterwijk gekomen en onder meer
gebruikt bij de inhuldiging van verscheidene burgemeesters. Sedert de
verhuizing naar het gemeentekantoor is dit pronkstuk zoek.
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Over de auteurs
Wim de Bakker (Oisterwijk, 1943) werd op de Bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch
opgeleid tot onderwijzer en was tot 1999 werkzaam in het basisonderwijs te Hilvarenbeek,
redacteur van De Kleine Meijerij sedert 1970 en tegenwoordig adviserend lid van de Oisterwijkse commissie voor welstand en monumenten, dirigent van het gregoriaans koor van
de St.-Petruskerk. Samen met mr Gerard Berkelmans († 2010) publiceerde hij in 1974
‘Anderhalve eeuw in Oisterwijk’ en in 2002 ‘Den arme gegeven. De oudste registers van de Tafel
van de H.Geest van Oisterwijk’ en worden de resultaten van hun historisch onderzoek
naar met name de Oisterwijkse huizen tot in de middeleeuwen geplaatst op zijn website:
www.devrijheidoisterwijk.nl.
Jan Franken (Tilburg, 1938) heeft enkele jaren in Oisterwijk gewoond. Hij was docent aan
lerarenopleidingen en aan Hoger Onderwijs voor Ouderen, en kan het lesgeven nog steeds
niet laten. Hij studeerde Nederlands in Amsterdam, en rechten en bestuurswetenschappen in
Tilburg, maar hij noemt zich op de eerste plaats heemkundige. Als mede-auteur van een
vijftal schoolboeken, hoofdredacteur van een heemkundig vlugschrift en als lokaal heemkundige publiceert hij regelmatig. Hij was bestuurslid van heemkundekring De Kleine
Meijerij en is bestuurslid van de provinciale koepel Brabants Heem.
Ad van den Oord (Tilburg, 1956) studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg,
waar hij in 1990 promoveerde op een historisch-sociologisch proefschrift. Hij is vanaf 1991
werkzaam als zelfstandig onderzoeker en publicist. De onderwerpen waarover hij schrijft
hebben betrekking op Brabantse regionale en lokale geschiedenis én op de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel van zijn publicaties alsmede zijn ‘Oisterwijkse biografieën’ staan op
zijn website: www.advandenoord.nl.

395

over de auteurs

Topografische kaart van de Gemeente Oisterwijk. Bron: Wikipedia Bestand:2012-Top10ahnbag, auteur Jan Willem van Aalst.

In de Oisterwijkse Historische Reeks verschenen eerder:
1
2
3
4

Zorgvolle tijden: Oorlogsjaren in Oisterwijk (1991) (uitverkocht)
Naar verluidt: Kerk en pers in Oisterwijk (1992)
Hoe straalt de oude school: Een Oisterwijkse onderwijsgeschiedenis (1997) (uitverkocht)
‘Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen’ Geschiedenis van natuur en toerisme in
Oisterwijk (2011)

In de Oisterwijkse Historische Brochurereeks verschenen:
1
2
3
4

De beschieting van de munitietrein in september 1944 (2004)
De bevrijding van Oisterwijk in oktober 1944 (2005)
Lange dagen, vaste klanten. Oisterwijkse middenstanders zo’n zestig jaar geleden (2007)
Helpen met hoofd en hart. Fragmenten uit het recente verleden van de Parochiële
Charitas Instelling in Oisterwijk (2011)

De Oisterwijkse Historische Reeks en de Oisterwijkse Historische Brochures worden
uitgegeven door de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk.
Informatie: kwartiervanoisterwijk@hotmail.com.
Website: www.kwartiervanoisterwijk.nl
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Dorpsomroeper en klepperman Marinus Johannes Couwenberg (1851-1935),
was geboren in Besoijen en overleed in Oisterwijk. Hij was eigenlijk
schoenmaker. Met zijn eerste vrouw Johanna Massuger (1845-1885)
trouwde hij in 1883 en hij hertrouwde in 1893 met Adriana Heessels
(1857-1928). Die schonk hem drie kinderen, twee zonen en een dochter.
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Oisterwijkse Historische Reeks deel 5

Voorzijde
De Oisterwijkse lindeboom. (foto: V. Mauritz)

Auteurs
Jan Franken, Ad van den Oord,
met medewerking van Wim de Bakker (beeldredacteur
en desk-research)

Achterzijde boven
De oudste voetbalfoto die tot dusver in Oisterwijk is
aangetroffen: ovv (Oisterwijksche Voetbalvereeniging,
(1915-1917), voortgekomen uit voetbalclub Union.
Keeper (voorste rij midden) is Ties van Doleweerd.
Staand geheel links zijn oudere broer Jan van Doleweerd.
Staande vierde van links is Toon de Laat. (foto: O. van
Doleweerd)
Het terrein van ovv lag aan de ‘Lysedijk’, in de buurt
van de latere lighallen. De clubkleuren waren zwart-wit.
In 1916 speelden bij ovv: Jan Huijgers, M. Velthuizen,
J. van Keulen, Ties van Doleweerd, W. Puts, P. Wolfs,
A. de Jong, F. Valkenberg, A. de Laat, J. Sebrechts,
C. Haarbos, E. Velthuizen, A. Kwanters en K. Kwanters.
Secretaris was A. Meeuwis in de Hoogstraat.
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Processie vanuit de Hoogstraat naar de Kerkstraat langs het op 1 oktober 1888 geopende nieuwe Koninklijk Postkantoor op twee foto’s uit het album
dat postdirecteur Hendrik Houwink (1857-1935) bij zijn vertrek uit Oisterwijk in 1899 kreeg en waarin zich ook de opzienbarende foto met het oude
en nieuwe raadhuis op de Lind bevindt. Dit album gaven nakomelingen enkele jaren geleden aan Jan en Mascha Vlaminckx.

